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Quem somos
O IBRC é um instituto líder e referência na missão de Desenvolver o
Relacionamento das empresas com seus clientes, abrangendo todos os
stakeholders, internos (funcionários), externos, acionistas, governo,
sociedade, etc.

Preenchendo uma lacuna do mercado nacional que é a de educar empresas
e executivos para uma relação continuada de excelência com todos os
envolvidos no negócio.
Crescimento anual de dois
dígitos nos últimos 3 anos

Atende a qualquer lugar do
planeta, e em qualquer idioma

Mais de 21 anos de excelência!

Infraestrutura Física em São
Paulo, Rio de Janeiro e Lisboa
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O que fazemos

Diagnóstico

Como realmente está o
Relacionamento
de sua empresa com
seu Cliente?
Todos os momentos
de relacionamento:
 Pré-venda
 Venda
 Pós-venda

Desenvolvimento

Como ampliar a
Excelência deste
Seu Relacionamento?

Todos os canais de
relacionamento:
 Presencial
 Telefônico
 Virtual
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O que fazemos

Diagnóstico

Desenvolvimento

Consultoria
QD

QE

Cliente Oculto
Certificação IAC

QP
Pesquisas
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O que fazemos

Diagnóstico

Desenvolvimento

Educação Corporativa
Projetos de Ouvidoria
Projetos Contact Center

CCOC
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O que fazemos

Diagnóstico

Desenvolvimento

Educação Corporativa
QD
QE
QP

Evolução
da
Projetos de Ouvidoria
Projetos Contact Center
Qualidade
CCOC
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O que fazemos

Diagnóstico

Desenvolvimento

Educação Corporativa
Projetos de Ouvidoria

ED
EE
EP

Excelência
Projetos Contact Center
CCOC
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Diferenciais
Somos desde 2010, em
parceria com a maior
revista de negócios do
país os formuladores
do primeiro estudo
nacional que ranqueia
todo ano as melhores e
piores empresas em
atendimento, o
Ranking EXAME / IBRC
de Atendimento ao
Cliente

9

Diferenciais
Ranking de Shoppings em atendimento e serviços – Desde 2013 em São Paulo,
Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Porto Alegre e Recife, com diversas
mídias
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Diferenciais
Fazemos com a
revista Você S.A. o
mais
interessante
Ranking de MBAs do
país!
Através da satisfação
do aluno com os
resultados
na
carreira!
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Diferenciais
Na Mídia – Já foram mais de 300 programas de TV e rádio, e matérias /
artigos publicados em revistas e jornais.
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Clientes

Mais de 1.000 clientes corporativos já consumiram serviços
desenvolvidos pelo IBRC.
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Clientes do setor

Temos enorme representatividade de Clientes EFPC - Entidades
fechadas de previdência complementar. Eis alguns.
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Pesquisa de Satisfação do
Beneficiário 2017
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Dados Técnicos

602
Entrevistados

Nível de
Confiança
95%

Margem de
Erro
3,98

Obs: O que não estiver descrito
especificamente a cada quesito
do questionário é porque segue o
padrão geral especificado nos
dados técnicos, deste slide.

❖ População: Beneficiários da Unimed Blumenau, maiores de 18 anos, que tiveram qualquer utilização nos últimos 12
meses – Base sinistrada
❖ Universo: 69.851
❖ Período de Campo: 02/2018 à 03/2018
❖ Taxa de resposta: 26%. Contatamos 2.298 pessoas para alcançar o volume amostral estabelecido
❖ Classificação:
1 - Questionário concluído: 602
2 - O beneficiário não aceitou participar da pesquisa: 74 (3%)
3 - Não foi possível localizar o beneficiário: 1.514 (66%)
4 – Outros: 108 (5%) pesquisados estavam fora do perfil para responder a pesquisa, ou houve queda da ligação
❖ Seguidos os códigos de ética ASQ, ICC/ESOMAR e a norma ABNT NBR ISO 20.252
❖ Responsável técnico: Adriana Aparecida Marçal, inscrita no Conselho Regional de Estatística da 3ª Região, sob o
número 10524.
❖ Instituto responsável pela coleta de dados: Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento com o Cliente.
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Dados Técnicos
Faixa Etária
Mais de 60 anos

24,3%

De 31 a 40 anos

21,6%

De 51 a 60 anos

18,9%

De 41 a 50 anos

67,4%

32,6%

16,9%

De 21 a 30 anos

De 18 a 20 anos

Gênero

15,6%

2,7%
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Cuidados de Saúde
1 - Nos 12 últimos meses, com que frequência você conseguiu ter cuidados de saúde (consultas, exames ou tratamentos)
por meio de seu plano de saúde quando necessitou?

Faixa Etária

NEGATIVO

POSITIVO

19,7%

80,3%

Sempre
Mais de 60 anos

62,8%
0,3%

0,0%

De 51 a 60 anos

0,0%

De 41 a 50 anos

19,4%

0,0%

17,5%
De 31 a 40 anos

Nunca

Às vezes

Na maioria
das vezes

De 21 a 30 anos

Referente a obtenção de cuidados de saúde, quando houve necessidade de
utilização, 80,3% dos usuários avaliam positivamente. Apenas 0,3% informaram
que nunca tiveram esse auxílio quando necessitaram, o que é muito positivo.
Concentração maior de “nunca” e “às vezes” em homens e nas faixas etárias de
21 a 40 anos.

Nunca
75,3%
66,7%

14,0%
19,3%

71,3%

14,9%
13,9%
50,8%

22,7%
26,6%

48,9%

25,5%
23,4%

2,1%

De 18 a 20 anos

Às vezes

10,3%
14,4%

0,0%

Sempre

Base: 599 Margem de erro: 3.99
Não aplicável / Não sei: 3 (não considerados para cálculo dos resultados)

Na maioria das vezes

18,8%

0,0%

43,8%
37,5%

Gênero
0,0%
1,0%

17,9%

Nunca

19,1%
14,3%

22,5%
Às vezes

Na maioria das vezes

63,0%
62,2%
Sempre
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Atenção Imediata
2 - Nos últimos 12 meses, quando necessitou de atenção imediata, com que frequência você foi atendido assim que
precisou?
NEGATIVO

POSITIVO

11,8%

88,2%

Faixa Etária
Sempre

Mais de 60 anos

69,1%

De 41 a 50 anos

1,5%
10,3%
Nunca

De 51 a 60 anos

Às vezes

19,1%
Na maioria
das vezes

De 31 a 40 anos

Sempre
De 21 a 30 anos
De 18 a 20 anos

Base: 524 Margem de erro: 4.27
Não aplicável / Não sei: 78 (não considerados para cálculo dos resultados)

Com relação à atenção imediata, 88,2% dos entrevistados mencionam
que conseguem “sempre” ou “na maioria das vezes”, avaliando
positivamente este fator.
Os que relatam maior dificuldade com este atributo são mulheres e
estão nas faixas etárias de 31 a 40 anos e de 51 a 60 anos.

Na maioria das vezes

0,8%

73,3%

74,0%

16,7%

68,2%

18,8%
11,8%

7,7%
2,6%
1,3%

Nunca

13,0%
13,0%

7,3%
2,1%
1,2%

Às vezes

13,9%

65,0%

24,8%

62,0%

22,8%

75,0%

25,0%

0,0%
0,0%

Gênero
2,0%
0,6%

9,5%

Nunca

20,1%
17,0%

12,1%
Às vezes

Na maioria das vezes

68,5%
70,3%
Sempre
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Comunicação
3 - Nos últimos 12 meses, você recebeu algum tipo de comunicação de seu plano de saúde (carta, e-mail, telefonema, etc.)
convidando e/ou esclarecendo sobre a necessidade de realização de consultas ou exames preventivos, tais como: mamografia,
preventivo de câncer de colo de útero, consulta com urologista, etc?

Faixa Etária
17,6%

Gênero

Mais de 60 anos

De 51 a 60 anos

22,6%
7,2%

82,4%
Não

23,0%

79,3%
77,0%

77,4%
92,8%

Sim

20,7%

De 41 a 50 anos

Não

Sim
Base: 598 Margem de erro: 3.99
Não aplicável / Não sei: 4 (não considerados para cálculo dos resultados)

28,4%

71,6%

8,6%

91,4%

De 21 a 30 anos 7,5%

92,6%

De 18 a 20 anos 12,5%

87,5%

De 31 a 40 anos

A operadora apresenta dificuldade em se comunicar com os beneficiários, a fim
de incentivar saúde preventiva, apenas 17,6% dos entrevistados informam que
tiveram este tipo de comunicação.
A menor concentração de comunicação são para homens e nas faixas etárias
entre 21 a 40 anos.
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Atenção à saúde recebida
4 - Nos últimos 12 meses, como você avalia toda a atenção em saúde recebida (Hospitais, laboratórios, clínicas, médicos,
fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e outros)?
Faixa Etária
T2B*

36,9%

90,1%

53,2%

Percepção

Gênero

T2B*

90,3%
89,5%

53,2%

De 18 a 20 anos

93,8%

De 21 a 30 anos

92,4%

De 31 a 40 anos

80,8%

De 41 a 50 anos

88,9%

De 51 a 60 anos

92,0%

Mais de 60 anos

95,9%

36,9%

8,9%
Muito Bom

Bom

Regular

1,0%
Ruim

0,0%

Muito Ruim

Base: 594 Margem de erro: 4 *T2B = Top two box
Não aplicável / Não sei: 8 (não considerados para cálculo dos resultados)

A percepção de qualidade de saúde recebida é positiva para
90,1% dos entrevistados, levando o plano ao patamar de
excelência neste atributo.
Há um viés de baixa entre “bom” e “muito bom”, o que pode
sinalizar um ponto de atenção.
Os usuário que relatam maior não satisfação estão entre 31 a
50 anos, com 80,8% e 88,9% de satisfação respectivamente.

% Satisfação
90 a 100%

Excelente / Forças

80 a 89%

Conforme / Oportunidades

00 a 79%

Não Conforme / Fraquezas ou ameaças
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Acesso aos prestadores
5 - Como você avalia o acesso à lista de prestadores de serviços credenciados pelo seu plano de saúde (por exemplo:
médicos, psicólogos, fisioterapeutas, hospitais, laboratórios e outros) por meio físico ou digital (por exemplo: livro
impresso, aplicativo de celular, site na internet)?

Faixa Etária

T2B*
20,9%

61,2%

82,1%

Percepção

Gênero

T2B*

83,8%
78,6%

61,2%

20,9%

Muito Bom

14,9%

Bom

Regular

1,8%
Ruim

1,2%
Muito Ruim

Base: 564
Margem de erro: 4.11
*T2B = Top two box
Não aplicável / Não sei: 38 (não considerados para cálculo dos resultados)

De 18 a 20 anos

66,7%

De 21 a 30 anos

78,9%

De 31 a 40 anos

78,6%

De 41 a 50 anos

76,5%

De 51 a 60 anos

88,0%

Mais de 60 anos

89,0%

Quanto a facilidade de compreensão e acesso à lista de
credenciados, 82,1% dos respondentes mencionam estarem
satisfeitos, dentro do patamar de conformidade.
Percebe-se um viés de baixa entre o “bom” e “muito bom”,
totalizando uma diferença de 40,3p.p. entre eles, também
sinalizando um ponto de atenção quanto a este item.
Os usuários que relatam maior não satisfação, são homens e
concentram-se entre as faixas etárias de 18 a 50 anos.

% Satisfação
90 a 100%

Excelente / Forças

80 a 89%

Conforme / Oportunidades

00 a 79%

Não Conforme / Fraquezas ou ameaças
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Atendimento multicanal
6 - Nos últimos 12 meses, quando você acessou a operadora (SAC presencial, teleatendimento ou eletrônico), como você
avalia seu atendimento considerando os quesitos respeito e acesso às informações ou ajuda que precisava?

35,1%

54,1%

Faixa Etária

89,2%

Percepção

T2B*

Gênero

T2B*

90,5%

54,1%

86,4%

35,1%

10,1%
Muito Bom

Bom

Regular

0,2%
Ruim

0,6%
Muito Ruim

Base: 525
Margem de erro: 4.26
*T2B = Top two box
Não aplicável / Não sei: 77 (não considerados para cálculo dos resultados)

De 18 a 20 anos

84,6%

De 21 a 30 anos

88,9%

De 31 a 40 anos

87,2%

De 41 a 50 anos

88,5%

De 51 a 60 anos

91,6%

Mais de 60 anos

89,8%

A percepção de um atendimento de boa qualidade ocorre em
89,2% dos entrevistados, um ótimo indicador de qualidade no
atendimento.
Também é notável um viés de baixa entra os indicadores “bom”
e “muito bom”.
Essa percepção não é tão boa entre os homens e na faixa etária
de 18 a 20 anos, onde somente o nível de satisfação ficou
abaixo de 87%.

% Satisfação
90 a 100%

Excelente / Forças

80 a 89%

Conforme / Oportunidades

00 a 79%

Não Conforme / Fraquezas ou ameaças
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Resolutividade
7 - Nos últimos 12 meses, quando você fez uma reclamação para sua operadora, você teve sua demanda resolvida?

Gênero

17,5%

Faixa Etária
83,6%

80,0%

16,4%

Mais de 60 anos

20,0%
De 51 a 60 anos

82,5%

Sim

80,4%

86,1%

19,6%

14,0%

Não

NÃO

De 41 a 50 anos

75,9%

24,1%

SIM
De 31 a 40 anos

80,0%

Base: 206
Margem de erro: 6.82
Não aplicável / Não sei: 396 (não considerados para cálculo dos resultados)

De 21 a 30 anos

Ao avaliar a resolutividade, 82,5% dos entrevistados mencionam que
tiveram demandas resolvidas pela operadora quando realizaram uma
reclamação, média acima do mercado.
Atenção especial para homens e para a faixa etária de 31 a 50 anos, que o
índice de “não” foi superior à média.

De 18 a 20 anos

88,5%

100,0%

20,0%

11,5%

0,0%
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Documentos/ Formulários
8 - Como você avalia os documentos ou formulários exigidos pela operadora do seu plano de saúde quanto ao quesito
facilidade no preenchimento e envio?

18,8%

84,9%

66,1%

Percepção

Faixa Etária

Gênero

T2B
T2B*

86,5%
81,6%

66,1%

18,8%

Muito Bom

12,6%
Bom

Regular

2,2%
Ruim

0,4%
Muito Ruim

Base: 548
Margem de erro: 4.17
*T2B = Top two box
Não aplicável / Não sei: 54 (não considerados para cálculo dos resultados)

De 18 a 20 anos

100%

De 21 a 30 anos

82,6%

De 31 a 40 anos

80,2%

De 41 a 50 anos

82,6%

De 51 a 60 anos

86,4%

Mais de 60 anos

89,2%

84,9% dos entrevistados responderam que consideram fácil o
preenchimento dos documentos/formulários exigidos pela
operadora, item dentro do patamar de conformidade.
Há uma maior dificuldade por homens, entre 21 a 50 anos.
Existe um viés de baixa entre bom e muito bom, com
diferença de 47,3p.p., denotando outro ponto de atenção.

% Satisfação
90 a 100%

Excelente / Forças

80 a 89%

Conforme / Oportunidades

00 a 79%

Não Conforme / Fraquezas ou ameaças
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Qualificação
9 - Que nota você usaria para qualificar o seu plano?

26,3%

87,4%

61,1%

Percepção

Faixa Etária
Gênero

T2B
T2B*

86,9%
88,3%

61,1%

De 18 a 20 anos

100%

De 21 a 30 anos

93,6%

De 31 a 40 anos

78,5%

De 41 a 50 anos

91,2%

De 51 a 60 anos

90,4%

Mais de 60 anos

84,9%

26,3%
11,5%
Muito Bom

Bom

Regular

Base: 602
Margem de erro: 3.98
Não aplicável / Não sei: 4

1,2%
Ruim

0,0%
Muito Ruim

*T2B = Top two box

A qualificação que os usuários deram para o plano possui 87,4% de
menções positivas, um bom indicador de qualidade.
Apresenta também um viés de baixa entre “bom” e “muito bom”,
com diferença de 34,8p.p. entre eles, denotando mais um ponto
de atenção.
As avaliações mais críticas estão na faixa etária de 31 a 40 anos.

% Satisfação
90 a 100%

Excelente / Forças

80 a 89%

Conforme / Oportunidades

00 a 79%

Não Conforme / Fraquezas ou ameaças
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Recomendação
10 - Você recomendaria o seu plano para amigos ou familiares?

NEGATIVO

POSITIVO

16,2%

83,8%

Faixa Etária
4,9%
11,8%
2,1%
4,4%
15,8%
1,8%
6,9%
14,9%
2,0%
7,8%
17,1%
3,9%
10,8%
12,9%
0,0%
12,5%
6,3%
0,0%

Mais de 60 anos
De 51 a 60 anos
De 41 a 50 anos

76,9%
De 31 a 40 anos

De 21 a 30 anos

2,0%
Nunca
Recomendaria

14,2%
Recomendaria
com Ressalvas

Recomendaria

6,9%

Definitivamente
Recomendaria

Base: 597
Margem de erro: 3.99
Não aplicável / Não sei: 5 (não considerados para cálculo dos resultados)

De 18 a 20 anos

81,3%
78,1%
76,2%

71,3%
76,3%
81,3%

Definitivamente Recomendaria

Recomendaria

Recomendaria com Ressalvas

Nunca Recomendaria

Gênero
83,8% dos respondentes recomendariam o plano, sendo que 6,9% o
fariam definitivamente.
Atenção especial para homens e para as faixas etárias de 31 a 40
anos e mais de 60 anos, onde a faixa de “Nunca recomendaria” é
superior à média.

1,7%
2,6%
Nunca
Recomendaria

13,4%
15,9%
Recomendaria
com Ressalvas

78,9%
72,8%
Recomendaria

6,0%
8,7%
Definitivamente
Recomendaria
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Conclusões
❖ No geral, o resultado alcançado ao longo deste estudo, indica que a maior parte dos beneficiários
está satisfeita com o plano que possui junto a Unimed Blumenau. Tais aspectos podem ser
observados, através da análise individual dos atributos desta pesquisa, visto que todos os atributos
se enquadram nos patamares de conformidade ou excelência.
❖ Em todas as questões de satisfação (5 gradientes), existe viés de baixa entre as escalas “bom” e
“muito bom", ou seja, há uma queda significativa entre um e outro, chegando a uma diferença de
47,3p.p. no atributo de facilidade de preenchimento e envio de formulários e documentação exigidos
pela operadora, demonstrando que apesar de clientes satisfeitos, a maioria não é de clientes
encantados.

❖ No que se refere a Recomendação, 83,8% dos clientes informaram que recomendariam o plano,
sendo que apenas 6,9% o fariam definitivamente, corroborando o fato de que os clientes estão
satisfeitos e não encantados, desta forma a concentração dos clientes que recomendariam o plano,
não ficou no gradiente máximo que, para este caso, seria “Definitivamente recomendaria”, a maior
parte deles optou pela opção “Recomendaria”. Este aspecto indica que, apesar de boa parte dos
beneficiários estarem satisfeitos, podem ocorrer variáveis que influenciam na possibilidade de que o
participante o recomende a terceiros.
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Pesquisa de Satisfação do
Beneficiário 2017
Formulário Ampliado
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Metodologia
❖ Fora as questões de perfil, filtro, ou para mensurações específicas, para a satisfação em si,
usamos afirmativas, não perguntas, reduzindo a tendência à neutralidade;
❖ Para cada afirmativa, pedimos uma nota de 1 a 5, significando (1) discordo totalmente, (2)
discordo, (3) Não concordo nem discordo, (4) concordo e (5) concordo totalmente;
❖ O nível de satisfação com cada afirmativa é dado pelo soma dos percentuais atribuídos ao top 2
box, assim:
➢ 4 e 5 (Satisfeitos)

➢ 3 (Neutros)

➢ 1 e 2 (Insatisfeitos)

❖ Olhando para a constituição do top 2 box, classificamos a Satisfação em 3 níveis:
De 90 – 100%: Nível de satisfação de excelência (são as forças)
De 80 – 89%: Nível de satisfação conforme (são as oportunidades)
De zero Até 79%: Nível de satisfação não conforme (fraquezas de 51
a 79%), sendo considerado Crítico o nível abaixo de 50% (ameaças)
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Metodologia
» SSI - Spontaneous satisfaction index©
O Índice de satisfação geral espontâneo, é obtido pela primeira afirmativa para a pesquisa como um
todo e para cada bloco, onde o cliente expõe sua satisfação sem a contaminação de fazê-lo pensar
nas etapas que compõem sua jornada na empresa/serviço/produto/área, etc. Precisa ser a primeira
justamente para que traduza espontaneamente a experiência do cliente, o que ele tem em mente
sem que tenha tempo de pensar nas etapas operacionais do relacionamento, ficando livre da
análise de desempenho operacional representando uma percepção “mais pura”, “menos
contaminada”. Representa mais a qualidade percebida e o aspecto mais relacional, afetivo com
produto/serviço, marca e pessoas.
SSI é como o se é visto/percebido, sem relação direta com as entregas em si.
» CJI - Customer's journey index©
O Índice da Jornada do Cliente, é um indicador de satisfação geral induzido, obtido por um cálculo
modal considerando os pesos auferidos na validação dos demais itens de cada bloco (exceto a
afirmativa inicial, que é a SSI).
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Indicadores
É calculado a partir do desempenho colhido dos diversos atributos específicos abordados após a
satisfação geral espontânea. Representa a análise do desempenho de cada etapa do
processo/percurso, “step by step” pelo qual o cliente passa – sua jornada - cuja satisfação está
sendo pesquisada. Representa a qualidade entregue, ou seja, o aspecto operacional com
produto/serviço, marca e pessoas.
O CJI é como se entrega. Independentemente de como se é visto/percebido.
SSI > CJI = Você é melhor visto/percebido do que efetivamente entrega

CJI > SSI = Você entrega melhor do que é visto/percebido
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Indicadores
» NPS – Net Promoter Score
É o único índice de lealdade
promotores, neutros e detratores.

do

cliente globalmente aceito, classifica os clientes, agrupados em:

Foi desenvolvido pela americana Bain & Company, por meio de estudos prospectivos. Utilizamos os conceitos
publicados no livro “A pergunta Definitiva” de Fred Reichheld. É obtido pelo que Reichheld chama de “a
pergunta definitiva”: Você recomendaria o serviço/produto/empresa para parentes e amigos? Qual a
probabilidade de você recomendar, dando nota de 0 a 10, onde 0 = nem um pouco provável e 10 = altamente
provável?

Significado do NPS Obtido
≥ 60
≥ 30 ≤ 59
≤ 29

Fidelidade e excelência

Fidelidade conforme
Fidelidade não conforme
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Painel de Indicadores
Faixa Etária
Individual Empresar

GERAL

Adesão

18 à 20

21 à 30

31 à 40

41 à 50

51 à 60

Mais de 60

SSI

85%

85%

87%

76%

84%

86%

100%

88%

78%

82%

82%

92%

CJI

83%

84%

82%

82%

83%

83%

84%

83%

77%

78%

85%

89%

NPS

41

42

41

35

32

45

44

45

30

31

46

51

602

223

320

59

196

406

16

94

130

102

114

Base:

Benchmarking Nacional – 3
seguradoras e 4 operadoras*
Média

Melhor

SSI e CJI - % satisfeitos

Pior

75%

91%

60%

78%

93%

60%

25

59

-2

146

NPS

90 a 100%

Excelente / Forças

≥ 60

80 a 89%

Conforme / Oportunidades

≥ 30 ≤ 59

00 a 79%

Não Conforme / Fraquezas
ou Ameaças

≤ 29

* Bradesco, SulAmérica, Porto Saúde,
Hapvida, Amil, Notredame e Omint.
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SSI Detalhado
11 - No geral, estou satisfeito com o meu plano de saúde da UNIMED
BLUMENAU (SSI)

Justificativas dos não satisfeitos
Preço

85%

SSI

38%

Dificuldade no agendamento de
consultas

18%

Relacionamento / Atendimento

18%

Atendimento prestado pela rede
credenciada

18%

Dificuldades/demora na autorização de
exames

49%
36%

Insatisfeitos 4%

12%

Rede credenciada
Processos burocráticos

9%
6%

11%
1%

3%

1

2

Base: 602

Outros
3

Neutros 11%

4

5

Satisfeitos

Cobertura do plano

5%
4%

NOTA: A soma total dos atributos ultrapassam 100%, pois os pesquisados citaram mais
de um motivo.
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Porque 15% não estão satisfeitos?
TOP 3 macro motivos

57% Rede Credenciada
(Dificuldade no agendamento + Dificuldade/Demora na autorização + Rede
Credenciada + Atendimento prestado pela rede)

38% Preço
18% Relacionamento
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Justificativas
Preço
•

"O atendimento e o custo, por ser elevado e às vezes preciso de algo emergencial e não tenho acesso." (Empresarial)

•

"O preço, o plano está caro." (Individual)

•

"Eles tiram a Unidade da Unimed de Timbó, acredito que não estava dando retorno e não fizeram nada mais para as
pessoas irem lá, nem uma espécie de propaganda. O plano está cada vez mais caro e não tem mais unidades para
autorizar exames, agora tenho que pegar o formulário e mandar por e-mail, é mais trabalhoso." (Empresarial)

•

"O valor pago está muito caro e ainda tem a coparticipação." (Individual)

•

"A coparticipação é muito cara." (Adesão)

•

"O plano não atende minhas necessidades, por ser com coparticipação é descontado de uma só vez na folha, não existe
uma programação mensal." (Empresarial)

•

"O valor é meio alto." (Adesão)

•

"Pelo preço pago no plano de saúde é caro." (Empresarial)

•

"Meu plano é com coparticipação, quando vou ao médico são feitos vários procedimentos e é cobrado cada um de
forma separada, no final acaba saindo o mesmo valor do particular." (Individual)

•

"O preço e qualidade dos serviços, tem clínicos que não atendem pelo plano e especialistas que não tem mais vagas
para esse ano." (Empresarial)

•

"O aumento da mensalidade sem aviso." (Individual)
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Justificativas
Preço
•

"O valor do plano, não utilizo tanto e está pesado, já pensei até em cancelar porque está ficando pesado." (Individual)

•

"Pela questão dos aumentos anuais de 12% que não está legal." (Individual)

•

"Os valores são muito caros e a coparticipação também, inclusive tinha que usar este mês e não vou, porque já utilizei
com meu filho." (Individual)

•

"O fator de idade que aumenta muito, estou há 21 anos nessa empresa e 21 anos pagando Unimed, as coisas são muito
caras, é muito aumento, não existe uma política sadia nessa situação, pelo fato de contribuir vários anos com o mesmo
plano, no meu ponto de vista deveria ser mais facilitado quando se chega à idade mais avançada." (Empresarial)

•

"Valores, eu acho um valor alto. E também os profissionais, aqueles que eu gostaria não são credenciados." (Adesão)

•

"Uso pouco o plano e o preço é absurdamente caro para família." (Adesão)

•

"Sobre os valores e algumas coisas do planos." (Individual)

•

"O preço é muito alto." (Adesão)

•

"É muito difícil conversar com a Unimed, minha parcela é muito alta e não consigo diminuir." (Adesão)

•

"O plano é muito caro." (Individual)

•

"Muito caras as mensalidades da minha esposa, minha e a coparticipação, o que a gente ganha não é proporcional
para pagar as mensalidades." (Adesão)

•

"O preço é exorbitante." (Individual)

38

Justificativas
Preço
•

"Está muito caro pelo o que ele oferece, se a gente marca uma consulta temos que esperar por muito tempo. Indo lá
para solicitar há fila de espera, eu não recomendo a ninguém, pois está muito caro e tenho que pagar 20% a mais
quando faço exames e passo em consultas." (Empresarial)

•

"Por causa do preço." (Adesão)

•

"Eu não sei, sempre fui bem atendida, mas de dois anos para cá não concordo de ter aumentado o preço, quando
procuro informação, eles não tem, quando coloquei no Procon o plano, ligaram oferecendo um que era cinquenta reais
mais caro." (Empresarial)

•

"Nessa parte que falei, eu uso pouco o plano e pago caro." (Individual)

•

"Acho que o aumento é muito, nosso salário aumenta pouco em comparação com o aumento da Unimed." (Individual)

•

"Eu acho a mensalidade cara e uso pouco." (Individual)

45%

38% dos pesquisados não satisfeitos,
justificam a insatisfação por conta do
Preço.
Individual

28%

28%

Adesão

Empresarial
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Justificativas
Dificuldade no agendamento de consultas
•

"O preço e qualidade dos serviços, tem clínicos que não atendem pelo plano e especialistas que não tem mais vagas
para esse ano." (Empresarial)

•

"Está muito caro pelo o que ele oferece, se a gente marca uma consulta temos que esperar por muito tempo. Indo lá
para solicitar há fila de espera, eu não recomendo a ninguém, pois está muito caro e tenho que pagar 20% a mais
quando faço exames e passo em consultas." (Empresarial)

•

"Para marcar consulta é muito demorado, com cardiologista por exemplo, demorou 3 meses para eu conseguir."
(Empresarial)

•

"Tempo de carência é estendida demais para problemas que não eram críticos, quando preciso de um especialista eu
demoro até 45 dias para conseguir pelo plano. Necessita de atendimento presencial para alterações do cadastro e
contrato." (Empresarial)

•

"Às vezes tem que se esperar muito para marcar uma consulta e às vezes antes do dia marcado eles não confirmam
com o cliente." (Empresarial)

•

"O fato de não conseguir consultas, por exemplo, se ligo para o ginecologista e peço particular tem consulta para
amanhã já quando fala que é do plano só para daqui 4, 5 meses." (Empresarial)

•

"Muitos médicos que faço consultas, a maioria deles marca só para daqui a dois meses, quando é particular, eles
marcam na mesma hora ou para outro dia. Tive um dia que passei mal, fui para o pronto socorro e demorou muito para
ser atendido." (Individual)

•

"A demora de consultas para agendar." (Individual)
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Justificativas
Dificuldade no agendamento de consultas
•

“Às vezes temos que esperar muito tempo para uma consulta ou encaminhamento, às vezes demora a autorização de
alguns exames." (Empresarial)

•

"A qualidade dos médicos e a diferença no agendamento, quando é particular tem agenda, quando é pela Unimed
não tem agenda." (Empresarial)

•

“Disponibilidade de médico, às vezes demora 4 ou 5 meses para marcar consulta com especialista." (Individual)

•

"A demora no agendamento das consultas." (Individual)

•

"Antigamente eu conseguia consultas dentro do mês e hoje em dia está cada vez mais difícil conseguir consultas com
meus médicos de confiança, demora cerca de 3, 4 meses." (Individual)

•

"A falta de horário de profissionais, que atendam quando preciso, se eu precisar de um cardiologista, só têm em
Outubro, e a endócrinologista, só daqui a três meses, mas se for um particular têm na mesma hora." (Adesão)
60%

18% dos pesquisados não satisfeitos,
justificam a insatisfação por conta da
Dificuldade
no
agendamento
de
consultas.

33%

7%
Empresarial

Individual

Adesão
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Justificativas
Relacionamento / Atendimento
•

"Tem serviços que para mim não estão funcionando, estou indo no SUS que está funcionando melhor. A minha queixa
maior foi quando precisei fazer uma reclamação na ouvidoria e disseram que eles não resolviam. Fiz uma cirurgia com
um médico credenciado da Unimed que ficou mal feita, pensei em procurar um advogado." (Empresarial)

•

"O atendimento e o custo, por ser elevado e às vezes vezes preciso de algo emergencial e não tenho acesso."
(Empresarial)

•

"Às vezes tem que se esperar muito para marcar uma consulta e antes do dia marcado eles não confirmam com o
cliente." (Empresarial)

•

"Eu atrasei minha parcela 3 meses e cancelaram o plano, tive que fazer um outro com um valor mais alto, com
carência e cortaram benefícios, minha coparticipação que era 20% foi para 50%." (Individual)

•

"É muito difícil conversar com a Unimed, minha parcela é muito alta e não consigo diminuir." (Adesão)

•

"É que ás vezes eles usam o poder no mercado, eles avaliam a contribuição de cada cidadão e há uma diferença no
atendimento." (Adesão)

•

"Eu não sei, sempre fui bem atendida, mas de dois anos para cá não concordo de ter aumentado o preço, quando
procuro informação, eles não tem, quando coloquei no Procon o plano, ligaram oferecendo um que era cinquenta
reais mais caro." (Empresarial)

•

"É que meu filho completou 24 anos e queríamos continuar com o plano dele, mas é difícil negociar com eles."
(Empresarial)
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Justificativas
Relacionamento / Atendimento
•

"Eles cancelaram um serviço que já prestavam há muitos anos para o meu pai, que é a fisioterapia, meu pai fazia há
18 anos e eles simplesmente cancelaram, tive várias conversas com a Unimed e não tive respaldo, ou eu entro na
justiça para conseguir esse serviço de volta ou eu perco de vez." (Individual)

•

"O atendimento de Blumenau, não é nada profissional, fico no telefone mais de 30 minutos, quando preciso de algo
mais urgente, ficam mais de 30 minutos. Às vezes a Blumenau autoriza há 2 ou 3 dias e não está autorizando no
laboratório." (Empresarial)

•

"Já tive situações em que precisei entrar com processos judiciais para conseguir o que tinha de direito, foi resolvido,
mas foram situações desnecessárias, eles sabem que tem cobertura e não queriam cobrir; outra vez fui fazer um exame
e a atendente do laboratório disse que o plano não tinha autorizado, liguei lá e eles liberaram depois." (Individual)

•

"Sou mal atendido no escritório da Unimed. Sofri um acidente e para conseguir o seguro eu precisava das declarações
de que usei o plano, passando por consultas e exames. Após pedirem para eu comparecer no escritório, me negaram as
declarações alegando que era necessário entrar com o pedido junto a um advogado e eu acabei perdendo o seguro."
(Empresarial)

•

"Uma vez fui na Unimed resolver um assunto e me enrolaram muito, precisei voltar 3 ou 4 vezes para resolver, não fui
bem atendida, parecia que estavam com má vontade de atender, uma jogava para outra e no final não resolveram."
(Empresarial)
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Justificativas
Relacionamento / Atendimento
•

"Essa reclamação que fiz e não fui atendida. Eu fui com a minha filha no pronto socorro queimando em febre no
hospital do pulmão, chegando lá a pediatra que me atendeu mal colocou a mão nela, também não mediu a febre e disse
que a minha filha não tinha nada e me mandou para casa, ela estava visivelmente ruim, que quando sai do consultório a
secretária disse que iria falar com a médica, a mesma mandou e-mail e tentou conversar com a Doutora, porém a
mesma disse que o diagnóstico dela era esse. Sai dali e fui no hospital da Unimed que é próximo e 15 minutos depois fui
atendida com a minha filha, a garganta dela estava quase fechada de tamanha que era a infecção, entrei o contato com
a Unimed para cancelar a coparticipação da consulta do hospital do pulmão, pois não fui bem atendida e foi
considerado como improcedente. Comecei a pesquisar e descobri que essa pediatra era filha de um médico mais velho
e que também trabalha na Unimed e não sei se isso teve alguma influência." (Empresarial)
64%

18% dos pesquisados não satisfeitos,
justificam a insatisfação por conta da
Dificuldade
no
agendamento
de
consultas.

22%

14%

Empresarial

Individual

Adesão
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Justificativas
Atendimento prestado pela rede credenciada
•

"As instalações do Hospital, não estava em boas condições, quando utilizei e a aprovação de um exame para minha
esposa demorou muito." (Empresarial)

•

"Tem serviços que para mim não está funcionando, estou indo no SUS que está funcionando melhor. A minha queixa
maior foi quando precisei fazer uma reclamação na ouvidoria e disseram que eles não resolviam. Fiz uma cirurgia com
um médico credenciado da Unimed que ficou mal feita, pensei em procurar um advogado." (Empresarial)

•

"Quando precisei do hospital não tive distinção no atendimento, não diferenciam quem tem plano de saúde de quem
não tem, fiquei esperando como as pessoas do SUS, sendo que pago plano antecipadamente para ter atendimento e
não temos um posto de atendimento da Unimed na cidade de Gaspar, uma sede para consultar médicos e etc. Antes
havia um escritório e agora não tem mais, quando preciso fazer algo, tenho que ir até Blumenau para resolver."
(Adesão)

•

"Na parte operacional tem uma satisfação de atendimento. Mas quando necessito de um especialista para o problema
que eu tenho, um reumatologista, a Unimed não consegue suprir, na minha opinião os médicos que têm na Unimed
Blumenau não são qualificados. Têm que associar um reumatologista novo, com um novo conceito de doença e
procedimentos. Estou me tratando com um novo médico que não atende pela Unimed e pago as consultas. Não gostei
de nenhum dos reumatologistas que consultei." (Individual)

•

"O atendimento no pronto atendimento é horrível, nunca solucionam o problema, falam que é virose ou que é para
procurar um especialista. Na minha opinião, com um atendimento desses não precisava existir o pronto atendimento,
fora a demora para ser atendida. Dos funcionários não tenho do que reclamar, pois são atenciosos, o problema são os
médicos." (Empresarial)
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Justificativas
Atendimento prestado pela rede credenciada
•

"Por causa de algumas situações, relacionado ao atendimento dos médicos, má vontade, atraso no horário, marca
14hs e fui ser atendida uma hora e meia depois." (Individual)

•

"Muitos médicos que faço consultas, a maioria deles marca só para daqui a dois meses, quando é particular, eles
marcam na mesma hora ou para outro dia. Tive um dia que passei mal, fui para o pronto socorro e demorou muito
para ser atendido." (Individual)

•

"Meu pai já foi internado e não teve quarto, sendo que o plano cobria." (Empresarial)

•

"Essa reclamação que fiz e não fui atendida. Eu fui com a minha filha no pronto socorro queimando em febre no
hospital do pulmão, chegando lá a pediatra que me atendeu mal colocou a mão nela, também não mediu a febre e
disse que a minha filha não tinha nada e me mandou para casa, ela estava visivelmente ruim que quando saí do
consultório a secretária disse que iria falar com a médica, a mesma mandou e-mail e tentou conversar com a Doutora,
porém a mesma disse que o diagnóstico dela era esse. Sai dali e fui no hospital da Unimed que é próximo e 15 minutos
depois fui atendida com a minha filha, a garganta dela estava quase fechada de tamanha que era a infecção, entrei o
contato com a Unimed para cancelar a coparticipação da consulta do hospital do pulmão, pois não fui bem atendida e
foi considerado como improcedente. Comecei a pesquisar e descobri que essa pediatra era filha de um médico mais
velho e que também trabalha na Unimed e não sei se isso teve alguma influência." (Empresarial)

•

"Não gostei quando tive que ficar quatro horas esperando para ser atendida no pronto socorro pelo plano, a Unimed
não tem mais a eficácia que tinha antigamente, pronto socorro é como atendimento público, foi fechado a Unimed de
Timbó, aí tenho que ir a um hospital, tenho que me deslocar para Blumenau." (Empresarial)
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Justificativas
Atendimento prestado pela rede credenciada
•

“Às vezes, nas consultas, tenho que pesquisar muito para conseguir um profissional atencioso, pois hoje em dia
muitos profissionais nem olham diretamente para ti." (Empresarial)

•

"Tive vontade de cancelar o plano porque tentei fazer uma cirurgia e mesmo sendo aprovada e o médico credenciado, o
Dr. Barbeta e um outro médico se negaram a realizar dizendo que ganhariam pouco realizando a cirurgia pelo plano."
(Empresarial)

•

“Às vezes vou fazer uma consulta, indo pelo SUS e pela Unimed, poderiam ser mais agilizados, pois pago o plano."
(Adesão)

•

"O plano quer que eu frequente o hospital da Unimed e eu não acho que ofereçam um bom atendimento se comparado
ao Santa Catarina. Eu deixei de frequentar o hospital da Unimed pois eles medicam, mas não vão a fundo para saber o
que tenho, já fui liberada mesmo com dor e o médico disse que eu tinha que procurar um especialista." (Individual)
57%

18% dos pesquisados não satisfeitos,
justificam a insatisfação devido ao
Atendimento
prestado
pela
rede
credenciada.

29%
14%

Empresarial

Individual

Adesão
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Justificativas
Dificuldades/demora na autorização de exames
•

"Eles tiram a Unidade da Unimed de Timbó, acredito que não estava dando retorno e não fizeram nada mais para as
pessoas irem lá, nem uma espécie de propaganda. O plano está cada vez mais caro e não tem mais unidades para
autorizar exames, agora tenho que pegar o formulário e mandar por e-mail, é mais trabalhoso." (Empresarial)

•

"As instalações do Hospital, não estava em boas condições, quando utilizei e a aprovação de um exame para minha
esposa demorou muito." (Empresarial)

•

"Tem coisas que às vezes o cliente precisa e não consegue, no meu caso foi uma tomografia no olho, só me disseram
que o procedimento não foi autorizado, tentei várias vezes mas me negaram, só consegui fazer entrando na justiça."
(Empresarial)

•

"O atendimento de Blumenau, não é nada profissional, fico no telefone mais de 30 minutos, quando preciso de algo
mais urgente, ficam mais de 30 minutos. Às vezes a Blumenau autoriza há 2 ou 3 dias e não está autorizado no
laboratório." (Empresarial)

•

“Às vezes temos que esperar muito tempo para uma consulta ou encaminhamento, demora a autorização de alguns
exames." (Empresarial)

•

"É que como moramos em Indaial, temos que ir até Blumenau para resolver os problemas, como para liberar um
exame, e para a gente é ruim, se deslocar de um local para outro." (Individual)

•

"Os médicos que tenho confiança não trabalham mais pela Unimed, não querem mais trabalhar e alguns exames são
difíceis de conseguir pela Unimed." (Adesão)
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Justificativas
Dificuldades/demora na autorização de exames
•

"Para realizar exames pelo laboratório da Unimed é demorado. Eles preferem que faça os exames na própria Unimed,
mas como demora eu acabo preferindo outros." (Empresarial)

•

"Já tive situações em que precisei entrar com processos judiciais para conseguir o que tinha de direito, foi resolvido,
mas foram situações desnecessárias, eles sabem que tem cobertura e não queriam cobrir, outra vez fui fazer um exame
e a atendente do laboratório disse que o plano não tinha autorizado, liguei lá e eles liberaram depois." (Individual)

12% dos pesquisados não satisfeitos, justificam a insatisfação devido as
Dificuldades/demora na autorização de exames.
Rede Credenciada
•

"Quando precisei de pronto atendimento não tinha médicos de plantão, eu estava com muita dor e depois de 45
minutos um médico apareceu, e me disse que não poderia fazer nada por mim, só poderia me dar um remédio para dor
e pediu para eu voltar na segunda-feira, depois de dois dias." (Individual)

•

"Na parte operacional tem uma satisfação de atendimento. Mas quando necessito de um especialista para o problema
que eu tenho, um reumatologista, a Unimed não consegue suprir, na minha opinião os médicos que têm na Unimed
Blumenau não são qualificados. Têm que associar um reumatologista novo, com um novo conceito de doença e
procedimentos. Estou me tratando com um novo médico que não atende pela Unimed e pago as consultas. Não gostei
de nenhum dos reumatologistas que consultei." (Individual)
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Justificativas
Rede Credenciada
•

"Eles não me dão uma quantidade de lugares credenciados para atendimento aqui em São Paulo, e fica um pouco
escasso o atendimento. Se eles aumentarem a gana de hospitais e clínicas credenciados." (Empresarial)

•

"Não gostei quando tive que ficar quatro horas esperando para ser atendida no pronto socorro pelo plano, a Unimed
não tem mais a eficácia que tinha antigamente, pronto socorro é como atendimento público, foi fechado a Unimed
de Timbó aí tenho que ir a um hospital, tenho que me deslocar para Blumenau." (Empresarial)

•

"Os médicos que tenho confiança não trabalham mais pela Unimed, não querem mais trabalhar para a Unimed e
alguns exames são difíceis de conseguir pela Unimed." (Adesão)

•

"Uma vez pedi informação sobre tempo de duração de uma sessão de fisioterapia e 30 minutos é o máximo que
atendem, profissionais ganham pouco, então não trabalham com amor. Tem vários profissionais que não atendem mais
pelo plano." (Empresarial)

9% dos pesquisados não satisfeitos, justificam a insatisfação por falta de Rede
Credenciada.
Processos burocráticos
•

"Tempo de carência é estendida demais para problemas que não eram críticos, quando preciso de um especialista eu
demoro até 45 dias para conseguir pelo plano. Necessita de atendimento presencial para alterações do cadastro e
contrato." (Empresarial)
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Justificativas
Processos burocráticos
•

"Como o plano é de Blumenau e moro em Indaial, não tem uma central aqui e temos que se deslocar. Não é longe,
mas não é algo que eu consiga resolver na hora do almoço por exemplo." (Empresarial)

•

"Burocracia, o plano em si não é ruim, mas a burocracia para fazer as coisas, mandam e-mail e mensagem no
WhatsApp com protocolo, eles pedem muita coisa." (Empresarial)

•

"Eles tiram a Unidade da Unimed de Timbó, acredito que não estava dando retorno e não fizeram nada mais para as
pessoas irem lá, nem uma espécie de propaganda. O plano está cada vez mais caro e não tem mais unidades para
autorizar exames, agora tenho que pegar o formulário e mandar por e-mail, é mais trabalhoso." (Empresarial)

•

"Quando precisei do hospital não tive distinção no atendimento, não diferenciam quem tem plano de saúde de quem
não tem, fiquei esperando como as pessoas do SUS, sendo que pago plano antecipadamente para ter atendimento; e
não temos um posto de atendimento da Unimed na cidade de Gaspar, uma sede para consultar médicos e etc. Antes
havia um escritório e agora não tem mais, quando preciso fazer algo, tenho que ir até Blumenau para resolver."
(Adesão)

6% dos pesquisados não satisfeitos, justificam a insatisfação com Processos burocráticos.
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Justificativas
Cobertura do Plano
•

"Já tive situações em que precisei entrar com processos judiciais para conseguir o que tinha de direito, foi resolvido,
mas foram situações desnecessárias, eles sabem que tem cobertura e não queriam cobrir, outra vez fui fazer um exame
e a atendente do laboratório disse que o plano não tinha autorizado, liguei lá e eles liberaram depois." (Individual)

•

"No consultório os médicos são maravilhosos, só que se o médico é da Unimed ele pede alguns exames, esses exames a
Unimed teria que cobrir esses exames, eu tive que pagar 3 tipos exames e isso eu acho errado, se foi o médico da
Unimed, ele tem que pedir exames que a Unimed cobre." (Individual)

•

"Eu tenho um histórico de melanoma, preciso fazer um procedimento que o plano não cobre." (Empresarial)

4% dos pesquisados não satisfeitos, justificam a insatisfação com a Cobertura do Plano.
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Justificativas
Outros Motivos
•

"Algumas posturas, de serviços de Home Care, podem ser melhoradas, não fazem manutenção e não evoluem ou
mantém. Temo por pessoas que usam os sistema de adequação, pois somente o tratamento particular não é oferecido."
(Individual)

•

"O meu boleto sempre foi entregue em casa, agora não chega mais, tenho que ir atrás, às vezes tenho que pagar juros é
complicado." (Individual)

•

"O acesso está difícil, pois os profissionais não estão aderindo ao plano." (Individual)

•

"Muitas coisas que poderiam melhorar." (Empresarial)

5% dos pesquisados não satisfeitos, justificam a insatisfação por Outros Motivos
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Afirmativas que compõem o CJI
Individual Empresar Adesão
14 - Os profissionais da rede credenciada atendem as
minhas expectativas

92%

7%1%

91%

91%

93%

17 - Sempre que precisei fui bem atendido pela UNIMED
BLUMENAU

91%

7%2%

93%

89%

98%

16 - Quando preciso, tenho facilidade para entrar em
contato com a UNIMED BLUMENAU

91%

7%2%

94%

89%

93%

12 - A REDE CREDENCIADA atende as minhas necessidades,
ou seja, consigo encontrar os profissionais que preciso

89%

9%1%

91%

88%

86%

8% 4%

90%

87%

88%

15% 4%

81%

75%

84%

75%

73%

66%

19 - Sempre que utilizei a rede própria da UNIMED
BLUMENAU (Pronto Atendimento no bairro Vila Nova,…

88%

15 - Acredito que a proximidade no relacionamento é um
dos diferenciais da UNIMED BLUMENAU, se comparada à…
13 - A disponibilidade para agendamento de consultas e/ou
exames atende as minhas expectativas em relação à prazo,…
18 - O preço pago pelo Plano UNIMED BLUMENAU é
coerente com os serviços prestados

4 e 5 (Satisfeitos)
Excelência /Força

3 (Neutros)

80%
73%

17%

10%

FORÇA

OPORTUNIDADES

FRAQUEZAS

58%

30%

12%

56%

61%

48%

1 e 2 (Insatisfeitos)

Conformidade / Oportunidade

Não conformidade / Fraquezas ou Ameaças
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Afirmativas que compõem o CJI
14 - Os profissionais da rede credenciada atendem as
minhas expectativas

92%

7%1%

91%

92%

17 - Sempre que precisei fui bem atendido pela UNIMED
BLUMENAU

91%

7%2%

89%

93%

16 - Quando preciso, tenho facilidade para entrar em
contato com a UNIMED BLUMENAU

91%

7%2%

90%

92%

12 - A REDE CREDENCIADA atende as minhas necessidades,
ou seja, consigo encontrar os profissionais que preciso

89%

9%1%

90%

89%

8% 4%

86%

89%

15% 4%

76%

81%

75%

72%

19 - Sempre que utilizei a rede própria da UNIMED
BLUMENAU (Pronto Atendimento no bairro Vila Nova,…

88%

15 - Acredito que a proximidade no relacionamento é um
dos diferenciais da UNIMED BLUMENAU, se comparada à…
13 - A disponibilidade para agendamento de consultas e/ou
exames atende as minhas expectativas em relação à prazo,…
18 - O preço pago pelo Plano UNIMED BLUMENAU é
coerente com os serviços prestados

4 e 5 (Satisfeitos)
Excelência /Força

3 (Neutros)

80%
73%

17%

10%

FORÇA

OPORTUNIDADES

FRAQUEZAS

58%

30%

12%

63%

55%

1 e 2 (Insatisfeitos)

Conformidade / Oportunidade

Não conformidade / Fraquezas ou Ameaças
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Afirmativas que compõem o CJI
Faixa Etária
18 à 20

21 à 30

31 à 40

41 à 50

51 à 60 Mais de 60

14 - Os profissionais da rede credenciada atendem as
minhas expectativas

92%

7%1%

75%

95%

90%

88%

91%

17 - Sempre que precisei fui bem atendido pela UNIMED
BLUMENAU

91%

7%2%

88%

90%

86%

90%

FORÇAS98%
93%

16 - Quando preciso, tenho facilidade para entrar em
contato com a UNIMED BLUMENAU

91%

7%2%

81%

87%

92%

87%

93%

96%

12 - A REDE CREDENCIADA atende as minhas
necessidades, ou seja, consigo encontrar os…

89%

9%1%

100%

89%

82%

89%

91%

92%

19 - Sempre que utilizei a rede própria da UNIMED
BLUMENAU (Pronto Atendimento no bairro Vila Nova,…

88%

8% 4%

100%

89%

80%

81%

15% 4%

81%

70%

74%

74%

88%

89%

88%

72%

63%

69%

72%

84%

15 - Acredito que a proximidade no relacionamento é um
dos diferenciais da UNIMED BLUMENAU, se comparada…
13 - A disponibilidade para agendamento de consultas
e/ou exames atende as minhas expectativas em relação…
18 - O preço pago pelo Plano UNIMED BLUMENAU é
coerente com os serviços prestados

4 e 5 (Satisfeitos)
Excelência /Força

3 (Neutros)

80%
73%

17%

10%

95%

94%
93%
OPORTUNIDADES

FRAQUEZAS

58%

30%

12%

63%

69%

52%

47%

57%

64%

1 e 2 (Insatisfeitos)

Conformidade / Oportunidade

Não conformidade / Fraquezas ou Ameaças
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Fraqueza
18 - O preço pago pelo Plano UNIMED BLUMENAU é coerente
com os serviços prestados (58%)

“Acho muito caro, aumentam acima
da inflação, esse ano foi baixa e o
plano aumentou 10%. Conforme
fica mais velha, fica mais caro”
(Individual)
“O valor aumentou mais bastante, cada vez
está ficando mais caro.” (Empresarial)
“Acho que o serviço é muito caro pelo atendimento que
prestam, quando você realmente precisa de emergência nunca
consegue vagas, só no particular, você tem que pagar o plano,
a consulta no particular e muitas vezes os exames também,
eles são bons na hora de receber, não na hora de prestar
serviços.” (Individual)
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Fraqueza
13 - A disponibilidade para agendamento de consultas e/ou
exames atende as minhas expectativas em relação à prazo, ou
seja, não há dificuldades para agendar (73%)

“Isso é bem ruim, por exemplo, se preciso
agendar um ultrassom, ligo para a empresa
da minha cidade e já perguntam se eu
tenho convênio, se eu informar que tenho
Unimed falam que só tem vagas para 40
dias, se eu ligar no mesmo dia dizendo que
não tenho convênio e quero fazer pelo
particular, consigo no mesmo dia.”
(Individual)

“A espera para realizar a consulta é
de 4 a 5 meses, para ginecologista
por exemplo, mas se eu quiser fazer
pelo particular tenho para a mesma
semana.” (Adesão)

“Demora demais, tenho que marcar com três meses de
antecedência, mas se for ao mesmo médico e for particular
consigo marcar para semana que vem.” (Empresarial)
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NPS - Fidelidade
20 – Qual a probabilidade de indicar a UNIMED BLUMENAU a um parente ou amigo? Dê
uma nota de 0 à 10, onde 0 é nem um pouco provável e 10 é altamente provável.
PROMOTOR

52

NEUTRO

37

DETRATOR

11

NPS

41

39%
27%

13%

10%
5%
0%

0%

1%

1%

1%

0

1

2

3

4

5

Escala NPS

3%
6

≤ 29
7

8

9

≥ 30 ≤
59

≥ 60

10

Base: 592
59

NPS – Fidelidade - Promotores

“O atendimento é bom, os profissionais são
atenciosos e são bons na profissão dele,
agem com reflexão e tem um atendimento
respeitoso, nós temos bastante médicos
bons.” (Individual)

“Toda vez que precisei fui bem
atendido, os médicos são bons e da
para agendar com agilidade, e os
ambientes são bons e dentre os
concorrente a Unimed atende
melhor as necessidades.”
(Empresarial)

“Não tenho do que reclamar, sempre que precisei fui bem
atendido. Não é necessário esperar muito para conseguir
consultas com especialistas e o atendimento médico foi
bom, ouviu meu caso, entendeu o problema e o resolveu.”
(Empresarial)
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NPS – Fidelidade - Detratores

“Em hipótese alguma recomendaria, tem
planos que atendem melhor e com o preço
mais acessível.” (Empresarial)

“O preço abusivo, e agora não temos
mais o Selp para atender as crianças
agora só no hospital da Unimed.”
(Empresarial)

“O valor é muito alto. Compensaria eu depositar o valor
numa poupança e utiliza para pagar consultas e exames
particular e sobraria dinheiro e uma pessoa doente precisa
esperar a carência.” (Empresarial)
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“Nós somos aquilo que repetidamente
fazemos, portanto a excelência não é um ato
isolado, mas sim um hábito.”
Aristóteles
Obrigado!

www.ibrc.com.br
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