Resultados Ouvidoria Unimed Fortaleza
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Atribuições da Ouvidoria
 Assegurar a estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do beneficiário;

 Receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às manifestações dos beneficiários, em especial
àquelas que não foram solucionadas pelo atendimento habitual realizado pelas unidades de atendimento, presenciais ou
remotas da operadora;
 Encaminhar as áreas internas da Operadora às manifestações recebidas, acompanhando as providências adotadas e
assegurando para que a resposta seja devidamente encaminhada ao beneficiário;
 Atuar na manutenção do bom atendimento ao cliente, agindo oportunamente para administrar conflitos, bem como os
mantendo informados dos prazos e andamento da demanda;
 Diagnosticar problemas da prestação dos serviços, recomendar correções com o intuito de evitar reincidências e atuar
na prevenção de novas demandas;
 Apresentar ao representante legal da operadora, pelo menos ao fim de cada exercício anual, relatório estatístico e
analítico do atendimento com todas as manifestações, recomendações da Ouvidoria e ações desenvolvidas;

 Realizar a articulação com os órgãos relacionados às atividades de Ouvidoria, de regulação do setor, de atendimento ao
consumidor e de controle da qualidade dos serviços de saúde;
 Responder formalmente aos órgãos de defesa do consumidor, quando demandada por estes;
 Zelar pelo cumprimento da RN 323/ 2013, legislações afins e suas atualizações.

Estrutura da Ouvidoria
- Equipe de trabalho com dedicação exclusiva;
- Acesso através do 0800;
- Divulgação permanente da Ouvidoria internamente e externamente;

- Pesquisa de satisfação dos clientes com o atendimento da Ouvidoria;
- Garantia de acesso da Ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta;
- Célula Informações Estratégicas: relatórios, recomendações, indicadores etc.

A experiência da Ouvidoria no
processo de desjudicialização

A experiência da Ouvidoria no processo de desjudicialização das demandas dos clientes
- 0800 com atendimento pela própria equipe da Ouvidoria - investimento na credibilidade, segurança e celeridade
=> redução do prazo de retorno até 5 dias úteis;
- Tratamento as demandas da Ouvidoria com o rigor de uma NIP;
- Reanálise da Ouvidoria => Auditoria 2ª instância => Comitê de Demandas Especiais => Diretoria;
- Reuniões técnica semanal: discussão de casos, resultados dos indicadores, alinhamento de condutas, atualização
contínua e bem estar/tema livre (Projeto “Tô ligado”);
- Comitês institucionais: Liminares e Demandas Especiais; Governança corporativa; Satisfação do Cliente; Amigos
da Marca; Comitê Gestor;
- Célula Informações Estratégicas, exclusiva para a elaboração de recomendações e relatórios, monitora indicadores
e qualidade da informação/classificação/cadastro, controle das NIP e acompanhamento de parecer e
desdobramentos para compartilhar com a equipe (arquivamentos, análise fiscalizatória, apuração por processo
administrativo, pagamento de multas);
- Comitê Nacional de Ouvidores: troca de experiência e oportunidade de padronização de condutas.

Encontro Amigos da Marca
O projeto nasceu da vontade do presidente da Unimed Fortaleza, Dr.
João Borges, de se aproximar dos clientes e ouvir o que eles têm a
dizer.

2º Encontro Amigo da Marca (17/02/2017)

Dificuldades e facilidades no
processo de desjudicialização

Dificuldades

- Cultura da judicialização – cliente recorre a justiça sem passar pela Ouvidoria;

- Cliente fora da cobertura mínima obrigatória/ fora Rol ANS;
- Ausência de alçada para empoderar na mediação;

- Ausência de sistema único, com informações integradas e automatizadas das
reclamações em 1ª, instância, Ouvidoria, ANS, DECON e Liminar.

Facilidades
- Regulamentação da Ouvidoria - RN 323 e RN 395: o cliente passou a buscar mais a própria
operadora para resolver os conflitos;
- Permite corrigir as falhas sem sanções, evita a repetição de erros futuros e contribui com o
aperfeiçoamento de seus processos;
- O fluxo de tratativa das reclamações passou a ter a mesma importância de uma demanda externa
passível de sanções;
- Divisão de atribuições por células garante atenção adequada às reclamações e aos demandantes,
análise e monitoramento de informações estratégicas, elaboração de recomendações, controle de
indicadores e geração de relatórios.

- Assessoria jurídica especializada e exclusiva;
- Resposta única para as demandas da Ouvidoria, NIP e Consumidor.gov;
- Fluxo com hierarquia em caso de negativa: Auditoria 1ª instância => Auditoria 2ª instância => Comitê
de Demandas Especiais. Percebe-se maior investimento na mediação de conflitos com clientes.

Recomendações

Status

Qtd

%

Implementadas

16

84,2%

Em fase de
implementação

3

15,8%

Total

19

100,0%

Fonte: Base de Dados Ouvidoria da Unimed Fortaleza.

Resultados quantitativos e
qualitativos da participação da
Ouvidoria no processo de
desjudicialização

Evolução das Reclamações na Ouvidoria da Unimed Fortaleza e na ANS
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Fonte: Base de Dados Ouvidoria da Unimed Fortaleza.
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Evolução Índice de Procura de Soluções (IPS)
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Fonte: Base de Dados Ouvidoria da Unimed Fortaleza.
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Evolução Índice de Discordância de Soluções (IDS)
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Fonte: Base de Dados Ouvidoria da Unimed Fortaleza.
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Resultados da Reanálise da Ouvidoria – 26,1% foi autorizado após a reanálise de 261 demandas

Mantido negativa/ NÃO solicitado resposta por
escrito
25,7%

45,5%

26,1%

Fonte: Base de Dados Ouvidoria da Unimed Fortaleza.

Mantido negativa/ solicitado resposta por escrito

Autorizado após reanálise

Indicador de Discordância de Soluções - Contencioso

Discordância de Soluções - Contencioso
Não

246

92,3%

Sim*

15

7,7%

Total de reanálise em
2016

261

100,0%

*Cliente pós reanálise insatisfeito recorreu ao judiciário

Ouvidoria Unimed Fortaleza – Linha do tempo
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Nossos Contatos – Ouvidoria Unimed Fortaleza

Contatos internos:
(85) 3209-3922
(85) 3209-3923
ouvidoria@unimedfortaleza.com.br

Gerlene Veras
(85) 3209-3926
(85) 98816-7540

gerleneveras@unimedfortaleza.com.br

Canais do Cliente:
www.unimedfortaleza.com.br/ouvidoria
0800 285 0625 (fixo)
4020-3333 (celular)

OBRIGADA!

