Confira gráficos,
tabelas, críticas e
sugestões sobre o
convênio médico
na ZF revelados em
levantamento feito
pelo Sindicato

Comprovado: convênio médico na ZF

TEM QUE MELHORAR MUITO

Um levantamento feito
pelo Sindicato junto aos trabalhadores do Grupo ZF em
Sorocaba comprovou que o
convênio médico oferecido
pela empresa é deficiente em
muitos aspectos. Entre as reclamações estão a superlotação de prontos-socorros, a

demora para agendar consultas, a falta de médicos, mau
atendimento, entre outras.
Dos 3 mil questionários
distribuídos pelo Sindicato
aos trabalhadores das três
plantas da ZF em Sorocaba,
dias 17 e 18 de julho, 1.156 foram devolvidos preenchidos,

o que dá uma boa base para
medir o grau de insatisfação
dos conveniados.
Com o resultado do levantamento em mãos, o Sindicato cobrou providências por
parte da ZF, que por sua vez
se reuniu com a Amil, empresa de convênio que atende a

maioria dos trabalhadores.
A Amil prometeu nova
reunião com a ZF para os
próximos dias. O Sindicato
já avisou ao Grupo ZF que
aguarda o início das melhorias até setembro. Caso
contrário, vai organizar os
trabalhadores para realizar

possíveis protestos e paralisações.
Confira neste informativo
o resultado do levantamento
feito pelo Sindicato — com
auxílio do Dieese — para
conhecer os problemas do
plano de saúde na ZF e obter
sugestões de melhorias.
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Objetivos do levantamento
sobre convênio médico na ZF
Em virtude dos inegáveis
problemas na saúde pública
das redes municipal e estadual, além da insuficiência
de repasses por parte do Sistema Único de Saúde (SUS),
a expectativa dos trabalhadores em relação às “facilidades” do convênio médico
é sempre grande. Muitas
vezes, a propaganda das empresas que comercializam
planos de saúde faz crescer

ainda mais essa expectativa.
É fato que muitos convênios se responsabilizam por
um número de vidas (conveniados) que sua estrutura
(médicos, hospitais, consultórios, etc), mas são incapazes de atender. As fábricas e
outras empresas contratantes, por sua vez, oferecem
benefícios como o convênio
médico para atrair bons profissionais, amortizar reivin-

dicações salariais e acompanhar o estado de saúde dos
funcionários.
Mudanças na ZF
No Grupo ZF houve
uma mudança de plano de
saúde no início de 2013. As
empresas romperam com
a Unimed e contrataram os
convênios Amil e Bradesco
Saúde. Coube a cada trabalhador escolher um dos pla-

Metodologia da consulta
realizada pelo Sindicato
Todo o processo de consulta aos trabalhadores —
como elaboração de questionário, tabulação e conclusões
técnicas — foi produzido
pela subseção do Dieese dos
Metalúrgicos de Sorocaba.
O questionário, com 14
questões e um espaço para
comentários, foi elaborado
em reunião do Dieese com os
coordenadores dos Comitês
Sindicais de Empresa (CSE)
do Grupo ZF em Sorocaba.
Os questionários foram
entregues aos trabalhadores
das três plantas da ZF em
Sorocaba (Brasil, Sistemas e
Lemforder) entre os dias 17
e 18 de julho.
Foram distribuídos 3 mil
questionários nas três uni-

dades da ZF. Desses, 1.156
devolveram o formulário
respondido, o que resulta em
uma amostra bastante representativa.
A participação na consulta foi totalmente voluntária. Nenhum trabalhador
foi obrigado a pegar o questionário nem a responder ao
mesmo. Em nenhum momento, o trabalhador que
respondeu à consulta teve
que se identificar.
Dos 1.156 questionários
respondidos, o retorno por
planta da ZF foi o seguinte:
584 da ZF do Brasil
282 da ZF Sistemas
188 da Lemforder

102 que não identificaram a empresa, mas que podemos concluir que são da
ZF do Brasil ou da Sistemas,
pois essas consultas foram
recolhidas nos espaços compartilhados por trabalhadores dessas duas unidades.
Com base nos resultados,
o Sindicato já iniciou diálogo
com o Grupo ZF para cobrar
melhorias no atendimento
aos trabalhadores por parte dos planos de saúde. Ao
mesmo tempo, o Sindicato
conta com a mobilização
dos trabalhadores para que
as negociações sejam ágeis e
bem-sucedidas.
Leia mais sobre as providências tomadas pelo Sindicato na página 8.

nos. A maioria optou pela
Amil.
Porém, os dirigentes sindicais que atuam no grupo
ZF, membros do Comitê
Sindical de Empresa (CSE),
estão recebendo reclamações constantes quanto à
qualidade dos serviços prestados pelos planos de saúde,
especialmente a Amil.
Diante do volume e da
intensidade das reclama-

ções, a direção sindical decidiu fazer uma consulta direta aos trabalhadores sobre
os problemas relacionados
aos convênios médicos. Essa
consulta foi feita por meio
de um questionário impresso entregue pelos sindicalistas aos trabalhadores.
O objetivo da consulta é
avaliar os convênios, identificar problemas e colher sugestões.

Tempo de serviço
no grupo ZF
Nem todos os trabalhadores responderam à questão sobre tempo de serviço.
Dos que responderam, a
maioria, ou 144 trabalhadores, tem três anos de
casa; os que têm 5 anos de
casa somam 69 trabalhado-

res e os que têm menos de
um ano de casa aparecem
em terceiro lugar com 57
contratações. Em média,
no entanto, os trabalhadores da ZF trabalham 8 anos
no grupo, conforme respostas dos questionários.

TEMPO DE SERVIÇO

TOTAL

%

% ACUMULADO

menos de 1 ano

57

7,0%

7,0%

1

32

3,9%

10,9%

2

76

9,3%

20,2%

3

114

14,0%

34,2%

4

55

6,7%

41,0%

5

69

8,5%

49,4%

6

42

5,2%

54,6%

7

24

2,9%

57,5%

8

40

4,9%

62,5%

9

32

3,9%

66,4%

10

41

5,0%

71,4%

11

5

0,6%

72,0%

12

18

2,2%

74,2%

13

13

1,6%

75,8%

14

11

1,3%

77,2%

15

38

4,7%

81,8%

16

35

4,3%

86,1%

17

6

0,7%

86,9%

18

17

2,1%

89,0%

19

23

2,8%

91,8%

20

21

2,6%

94,4%

21

7

0,9%

95,2%

22

2

0,2%

95,5%

23

2

0,2%

95,7%

24

5

0,6%

96,3%

25

9

1,1%

97,4%

26

5

0,6%

98,0%

27

8

1,0%

99,0%

28

7

0,9%

99,9%

35

1

0,1%

100,0%

Total geral

815

100,0%

Tabela 1 – Distribuição de frequência – Tempo de serviço na ZF
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Doenças crônicas atingem
30% dos consultados
Conforme o item 9 da consulta, 28,24% dos trabalhadores que
responderam o questionário possuem algum tipo de doença crônica.
Outros 65,86% disseram não possuir doença crônica e 5,91% não
responderam a questão.

30,67%
23,89%

Dois dependentes
por trabalhador
Mais da metade dos trabalhadores que responderam ao questionário tem
entre 2 e 3 dependentes,
com 30% e 23% respectivamente. Apenas 15% disseram não possuir nenhum

dependente. De todos os
trabalhadores que responderam ao questionário,
apenas 5 disseram usar o
convênio Bradesco Saúde;
os demais se utilizam do
convênio da Amil.

19,37%
15,73%

6,23%
2,95%

1,04%
0

1

2

3		

4

5

0,09%
Acima de 5 Não Resp

Gráfico 1 – Distribuição de frequência – Dependentes - %

Hospitais mais procurados para
atendimento de pronto-socorro
A grande maioria dos
metalúrgicos que responderam a esta questão - 858 dos
1.086 trabalhadores, confor-

me tabela abaixo - vão ao
hospital Samaritano, em Sorocaba, quando necessitam
de atendimento de pronto-

socorro. O segundo local
mais procurado foi o hospital Santo Antônio, em Votorantim.

SAMARITANO

SANTO ANTÔNIO

EVANGÉLICO

MED URGÊNCIAS

SANTA LUCINDA

ORTO TRAUMA

OUTROS

858

104

23

34

12

15

36

Tabela 2 – Total de citações por unidade de atendimento – Unidade

0,78%

Atendimento nos
prontos-socorros é
avaliado negativamente
Os trabalhadores, no entanto, reprovaram o atendimento de pronto-socorro
oferecido pelos hospitais.

Quase 63% dos questionários respondidos apontaram
que o atendimento é péssimo ou ruim. Menos de 7%

5,13%

6,95%
27,19%

24,33%

35,62%

responderam que o atendimento é bom e menos de 1%
classificou o atendimento
como ótimo.
Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Ótimo

Não respondeu

Gráfico 2 – Avaliação dos Prontos-Socorros/Atendimentos
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33,27%
28,85%

Avaliação dos médicos
especialistas

20,05%
12,24%

4,35%

1,24%
Nenhum

Demora
Qualidade Superlotação Enfermaria
atendimento
Médica
Gráfico 3 – Problemas dos Prontos-Socorros/Atendimentos - %

Quanto à qualidade
dos médicos especialistas do convênio, a avaliação é mais satisfatória
do que outras questões
do levantamento.
Mais da metade dos

Outros

1,48%

Demora e superlotação
são principais queixas
sobre prontos-socorros
A consulta mostra, também, que as duas
principais queixas dos pacientes que procuram os prontos-socorros estão relacionadas
à demora no atendimento e na superlotação das unidades, com 33% e 29%, respectivamente. A má qualidade no atendimento médico, no entanto, vem logo a seguir

questionários respondidos, 52,48%, indicam
que o atendimento é
regular, bom ou ótimo.
Outros 42,7% apontam o
atendimento como péssimo ou ruim.

4,78%

14,60%
15,55%

28,15%
35,45%

com queixa de 20% dos trabalhadores consultados.
Os trabalhadores ainda se queixaram da
falta de médicos, mau atendimento, enfermaria adulto e infantil no mesmo ambiente,
falta de estrutura e até mesmo a falta de experiência dos médicos.

Péssimo

Ruim

Regular

Bom

Ótimo

Não Respondeu

Gráfico 4 – Avaliação Médicos especialistas - %

Necessidades
médicas não são
atendidas
As respostas dadas ao
item cinco da pesquisa
mostra que as necessidades
médicas dos trabalhadores
e seus dependentes não são
atendidas para 44%; quase

a metade dos entrevistados. Outros 41% responderam que suas necessidades
são atendidas parcialmente
e apenas 10% dizem que
são atendidas.

4,00%
10,43%

41,44%

Sim

Não

44,14%

Parcialmente

Não Respondeu

Gráfico 5 – A rede de médicos atende as suas necessidades? - %
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Demora em marcar consulta
desagrada maioria
34,58%

32,32%

20,59%

O gráfico ao lado mostra
que a insatisfação apontada
no gráfico anterior [necessidades médicas atendidas]
provavelmente esteja relacionada à demora para se
agendar uma consulta. Ao

menos 32% responderam
que o agendamento de uma
consulta demora mais de um
mês e outros quase 35% dizem que esperam entre 20 e
30 dias para conseguir agendar um atendimento.

6,69%

5,82%

Até 10 dias

de 10 a 20 dias

de 20 a 30 dias

+ de 30 dias

Não Respondeu

Gráfico 6 – Tempo médio de espera para consulta - %

ESPECIALISTA

Pediatria lidera ranking
das especialidades
Em resposta espontânea, conforme tabela ao lado,
os trabalhadores indicam a pediatria como a especialidade mais utilizada no convênio médico, com 315

citações; ortopedia aparece em segundo lugar com
238 e ginecologia foi a terceira mais lembrada com
226 citações.

TOTAL

PEDIATRA

315

ORTOPEDISTA

238

GINECOLOGISTA

226

CLINICO GERAL

156

CARDIOLOGISTA

115

ENDOCRINO

76

OTORRINO

73

DERMATOLOGISTA

71

GASTRO

57

OFTALMOLOGISTA

55

UROLOGISTA

42

ALERGOLOGISTA

37

SEM IDENTIFICAÇÃO

32

NEUROLOGISTA

29

PSIQUIATRA

24

PNEUMOLOGISTA

22

PSICOLOGO

11

MASTOLOGIA

7

NUTRICIONISTA

6

NEFROLOGISTA

5

OBSTETRA

5

ONCOLOGISTA

5

FISIOTERAPEUTA

4

INFECTOLOGISTA

4

VASCULAR

4

FONO

3

HOMEOPATIA

3

ACUPUNTURISTA

2

REUMATOLOGISTA

2

PROCTO

1

Tabela 3 – Ranking de especialidades – Unidade
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necessidades da
maioria dos trabalhadores
5,39%

9,82%

50,65%
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Consulta revela que
expectativa de melhoria
não foi atendida
Além de a grande maioria dos entrevistados avaliar
que o atual convênio é pior
que o anterior, mais de 75%
também responderam que a
mudança de convênio não

atingiu às expectativas dos
trabalhadores. Neste quesito, 11,29% disseram que a
expectativa foi atingida “parcialmente” e apenas 6,26%
responderam positivamente.

34,14%

7,04%

6,26%

11,29%

Sim

Não

Parcialmente

Não Respondeu
75,41%

Gráfico 7 – O convênio atende as suas necessidades? - %

Quase 85% dos trabalhadores que
participaram da entrevista responderam que o convênio médico não atende
ou atende parcialmente às suas necessidades. Apenas 9,82% dos trabalhadores
disseram ter suas necessidades atendi-

das pelo convênio.
Mais de um terço dos trabalhadores
entrevistados (34,15%) respondeu que o
convênio médico não atende às suas necessidades e a maioria (50,65%) diz que
atende “parcialmente”.

Para 85% convênio atual
é pior do que o anterior
Para 85,32% dos trabalhadores entrevistados, o atual convênio da Amil é pior
que o anterior, da Unimed. Apenas 1,30% dos pesquisados disseram que o atual é
convênio é melhor e 6,95% disseram ser igual ao anterior.

85,32%

Sim

Não

Parcialmente

Gráfico 9 – A mudança de convênio atingiu as expectativas? - %

Sugestões dos
trabalhadores
O questionário entregue aos trabalhadores da ZF também colheu sugestões em relação ao convênio médico oferecido pela empresa. Dos 1.156 trabalhadores que devolveram
o questionário com as respostas, 753 manifestaram suas sugestões no campo qualitativo.
A principal sugestão dos trabalhadores foi o retorno ao
convênio da Unimed, seguido de trocar, mudar ou cancelar o
convênio atual (da Amil). Em terceiro lugar na lista de sugestões está o aumento do número de médicos e especialidades.

SUGESTÃO

6,95%
Pior do que o
anterior
Gráfico 8 – O convênio atual é? - %

Igual ao
anterior

1,30%
Melhor do que
o anterior

6,43%
Não Respondeu

Não Respondeu

TOTAL

VOLTAR PARA A UNIMED

272

TROCAR/MUDAR/CANCELAR

154

AUMENTAR MÉDICOS/
ESPECIALISTAS

86

MELHORAR

58

VOLTAR PARA INTERMÉDICA

32

AUMENTAR HOSPITAL/PS

24

MUDAR PARA BRADESCO

12

ATUALIZAR CATALOGO
DE MÉDICOS

9

Tabela 4 – Principais Sugestões – Unidade
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Restrição de exame é principal queixa
Em outro campo do questionário, os trabalhadores
que participaram da consulta
apontaram os exames como
as principais restrições impostas pelo atual convênio
seguida de retorno médico e
limite de consultas. A demora no agendamento e atendimento ficou em terceiro lugar
seguido, novamente, pela falta de médicos e especialistas.

RESTRIÇÃO

TOTAL

EXAMES

74

RETORNO MÉDICO/ LIMITE DE CONSULTAS

53

DEMORA AGENDAMENTO/ATENDIMENTO

36

FALTA DE MÉDICOS/ ESPECIALISTAS

32

LIBERAÇÃO DE CIRURGIAS

23

FALTA DE REPASSE AOS MÉDICOS

12

LIVRO DESATUALIZADO

6

QUALIDADE ATENDIMENTO MÉDICO

6

ATESTADO

5

COBRAR CIRURGIA/MEDICAMENTO

3

Tabela 5 – Principais Restrições – Unidade

Demora e má qualidade no
atendimento são as principais
reclamações de usuários
Ainda no campo para respostas
abertas, 500 trabalhadores registraram situações que passaram junto ao
convênio. A demora no agendamento

de consultas e a qualidade no atendimento em geral foram as reclamações
mais frequentes, seguidas pela falta de
médicos.

SITUAÇÃO

TOTAL

DEMORA ATENDIMENTO/AGENDAMENTO

161

QUALIDADE ATENDIMENTO EM GERAL (MÉDICO, ENFERMARIA, RECEPÇÃO)

116

FALTA DE MÉDICOS

77

NÃO REPASSE AMIL/DEMORA NO REPASSE

57

LIVRO DESATUALIZADO

12

OUTROS

77

Tabela 6 – Principais Reclamações – Unidade

Conclusões a respeito do levantamento
Com base nas respostas dos trabalhadores das três unidades da ZF de Sorocaba ao
questionário sobre plano de saúde, diretoria e assessoria do Sindicato, com apoio do
Dieese, relacionaram as principais conclusões do levantamento:
•

Os prontos-socorros ou atendimentos não atendem as expectativas
dos trabalhadores.

•

Os principais problemas nos prontos-socorros ou atendimentos
estão relacionados à demora no atendimento e superlotação.

•

Para os trabalhadores a falta de médicos, mau atendimento, enfermaria adulto e infantil no mesmo ambiente, estrutura e falta
de experiência dos médicos são fatores que pioram a situação dos
atendimentos.

•

A avaliação predominante dos médicos especialista é regular.

•

A rede de médicos não atende totalmente as necessidades dos trabalhadores.

•

As especialidades mais citadas foram pediatria, ortopedista e ginecologia.

•

Existe demora no agendamento de consultas.

•

O convênio atende parcialmente as necessidades dos trabalhadores.

•

O convênio da Amil é pior do que o da Unimed.

•

A troca do convênio não atingiu as expectativas geradas na época da
mudança;

•

A maioria daqueles que deram sugestões indica que a empresa encerre o contrato com a Amil, voltando para a Unimed ou buscando
outro convênio.

•

Em caso de manutenção do convênio Amil, o convênio precisa
melhorar e as sugestões indicam aumento de médicos e especialistas,
aumento de hospitais e prontos-socorros e atualização do catálogo
de médicos credenciados.

•

O Convênio Amil restringe aos trabalhadores: realização de exames,
retorno médicos, limite de consultas, demora no agendamento, falta
de médicos e liberação de cirurgias.

•

Os trabalhadores já passaram situações de demora no atendimento
ou agendamento, falta de médicos, problemas na qualidade do atendimento, não atendimento por falta de repasse da Amil aos médicos.
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Sindicato dá prazo até setembro
para ZF melhorar convênio médico
No final de julho, com o
resultado do levantamento
sobre os convênios médicos,
a diretoria do Sindicato dos
Metalúrgicos, por meio do
Comitê Sindical de Empresa
(CSE) na ZF, reuniu-se com
a direção da empresa para
cobrar melhorias no atendimento à saúde dos trabalhadores. O prazo dado
pelos sindicalistas para que
as melhorias comecem a se
concretizar foi setembro
deste ano.

A própria ZF reconheceu, na reunião com o Sindicato, que os resultados do
levantamento foram importantes. Representantes dos
departamentos de Recursos
Humanos das três unidades
da ZF em Sorocaba participaram da reunião.
Logo em seguida, a ZF
realizou uma reunião com
a Amil, plano de saúde que
atende o maior número de
trabalhadores no grupo em
Sorocaba.

Segundo a empresa, nos
próximos dias a Amil deverá apresentar um plano de
soluções para as reclamações apontadas pelo levantamento.
O Sindicato, por sua vez,
quer que uma proposta de
melhorias seja apresentada
pela ZF ainda no final deste
mês. Aprovada a proposta,
as melhorias devem ter início já em setembro, segundo a exigência dos diretores
sindicais.

Nome do plano não importa
Sindicato e CSE esclarecem aos trabalhadores que
não defendem a permanência ou a saída de nenhuma
empresa de saúde. “Não defendemos marcas ou nomes
desta ou daquele convênio.
Defendemos que o plano de
saúde atenda às necessidades dos trabalhadores, que
tenha qualidade, agilidade

e respeito aos conveniados”,
afirma João Evangelista de
Oliveira, membro do CSE
na ZF e secretário-geral do
Sindicato.
Os dirigentes também
agradecem a todos os 1.156
trabalhadores que responderam ao questionário, que
deu origem ao levantamento do Sindicato. Os sindi-

calistas também pedem a
todos os trabalhadores do
Grupo ZF em Sorocaba, independente de terem ou não
participado do levantamento, que fiquem mobilizados
para ajudar o Sindicato a
cobrar as melhorias urgentes no atendimento à saúde
do trabalhador e de seus familiares.

