


PRÊMIO DE ATENDIMENTO 2019:

Parabéns a todos os participantes!

O prêmio eleva a qualidade do atendimento, a fim de
proporcionar boas experiências aos beneficiários.

Condição básica para que a marca continue liderando e seja
protagonista no mercado de planos de saúde.

A cerimônia que ocorre agora é o reconhecimento das
cooperativas e de seus colaboradores que atendem muito
bem os clientes da marca. Isso é Jeito de Cuidar Unimed!





Fundação: Filiação: Serviços: Dados:

Fundada há 34 anos 
pelo idealismo e 

visão de futuro de 
três mulheres 

empreendedoras.

Uma das 
primeiras 

empresas filiadas 
à ABEP. 

Trabalha com 
estudos de mercado 
e opinião com larga 

experiência em 
estudos para 

cooperativas,  em 
especial na área de 

saúde.

Atua no âmbito 
nacional e se destaca 

pela inovação, 
técnica e insights. 

Desenvolveu a 
NETNOGRAFIA e 

evolui para Ciência 
de Dados.

SOBRE A ENQUET:



METODOLOGIA:

Fase 1: Inscrição
Avalia a Estrutura e Gestão da Central de Atendimento das Unimeds
• Período para inscrição – De 16/05/2019 a 28/06/2019
• Prazo limite para consolidação da inscrição – envio dos questionários e listagens – 28/06/2019

Fase 2: Cliente Oculto
Análise da Qualidade das Centrais de Atendimento das Unimed 
• 10 Ligações (0800)
• 01 Chat, 01 Fale Conosco e 03 E-mails
• Redes Sociais: 01 Facebook/Instagram e 01 WhatsApp
• Presencial: 01 visita

Fase 3: Satisfação do cliente (Cliente Real)

Fase 4: Reclame Aqui

10 clientes atendidos nos últimos meses

Análise dos índices disponíveis no site Semana para esclarecimentos
10 a 16 de setembro



PARTICIPAÇÃO:

A participação das Unimeds aumenta a cada ano:

51 54 59 85 103 117

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Em 2019 foram:

132 inscritos e 
117 formalizaram 

(até a data do fechamento dia 28/06/2019)

06 Federações
29 Grandes
49 Médias

33 Pequenas



PARTICIPANTES:

Premiação CNU 
movimenta Unimeds

no Brasil. 



IMPORTÂNCIA DO PRÊMIO:
Na percepção do participante

“A participação no Prêmio é fundamental porque é a oportunidade de sermos avaliados em nossos serviços, de
maneira criteriosa, por empresa especializada não pertencente ao Sistema Unimed, que também proporciona
análise crítica para melhoria dos nossos processos de atendimento. O feedback das avaliações recebidas nos
últimos anos foram essenciais para a adoção de boas práticas de relacionamento com o cliente.”

“É o tipo de incentivo que valida as boas práticas, reforça o compromisso de fazer bem feito e eleva a autoestima
dos colaboradores envolvidos, mas principalmente agrega valor à marca e nos mostra oportunidades de melhoria.”

“A participação no prêmio deste ano será de suma importância para avaliarmos e detectarmos os pontos de
melhoria na gestão do Atendimento ao Cliente, pois a participação nos leva a refletir sobre o que foi feito. O
feedback da equipe de consultoria será de grande valia para melhoria de nossos serviços.”

“Percebemos essa premiação como possibilidade de ter reconhecimento no cenário nacional e é uma ótima
oportunidade para rever os conceitos de atendimento, buscando melhores praticas e excelência ao atendimento
dos clientes Unimed.”

Unimed Natal

Unimed Jundiaí

Unimed Três Rios

Unimed Federação Estado do Paraná



RECONHECIMENTO DOS PARES:

Receber o reconhecimento dos pares significa que o trabalho está no caminho certo.  
As 3 Unimeds mais citadas como referência: 

Unimed Belo Horizonte

Unimed Fortaleza

Unimed Vitória

01

02

03



PONTOS DE ALERTA:

✓ Ouvir o cliente com foco na percepção dele, que pode ser diferente do olhar da operadora.

✓ Facilitar o acesso aos canais de atendimento ao cliente, que devem ter local de destaque no site
institucional.

✓ Melhorar processos que reforcem os Controles Internos. A análise desses controles permitirá um
crescimento na performance de atendimento ao cliente.

✓ Robotizar sim, mas permitir o acesso pessoal.

✓ Flexibilizar o atendimento. As boas práticas de atendimento apontam não somente para dizer sim ao
cliente, mas também para a explicação humanizada da negativa

✓ Buscar ferramentas como CRM e BigData, que permitam identificação de oportunidades de crescimento.
“Higienizar”, segmentar e ampliar cadastros.

✓ Ampliar medicina preventiva reduz custos e potencializa recursos

✓ Estar atento aos movimentos das redes sociais. Ajuda no controle de crises e reputação da marca.



RECONHECIMENTO:

Envolvimento e comprometimento 
dos colaboradores de cada Unimed.

“Não é o dinheiro que importa.
São as pessoas que você tem e como você as lidera.”

Steve Jobs



www.enquet.com.br
enquet@enquet.com.br 

OBRIGADA

http://www.enquet.com.br/

