
NOTA TÉCNICA

Pesquisa de Satssaaão: CAFAZ

| Março/2019



CAFAZ

Responsável Técnico: 

Gustavo Kazuo Okuyama

Estatstico-ichefe da AGP Pesquisas

Estatstico icom registro no CONRE-3 n9087-A emitdo em 10/11/2009

Empresa responsável: 

AGP Pesquisas
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1572 – 15o. Andar – CJ 1571
Jardim Paulista – São Paulo – São Paulo 
Telefone : (11) -2308-8002

Nota Téicniica
Item Edital 3.3 a/b



CAFAZ

Item Edital 3.1 a: Método da Pesquisa

Período de realizaaão da pesquisa: dados icoletados entre os dias 4 e 27 de Fevereiro de 
2019

Unidade de análise e resposta: Avaliação da satsfação do beneficiirio de plano de saúde

Populaaão-alvo e estratos adotados: Beneficiirios do plano de saúde da CAFAZ maiores de 
18 anos, tendo icomo referênicia arquivo Exicel icontendo 6.678 informados pela CAFAZ. O 
iconjunto de beneficiirios foi estratficado por: Sexo, Faixa etiria e Cidade.

Sistema de Reserência: A determinação das unidades amostrais foi realizada através de 
amostra aleatória simples. Sem icontrole de estratos ou icotas.

Especifcaaão dos parâmetros populacionais de interesse: Mensuração e avaliação do 
grau de satsfação dos beneficiirios dos planos de saúde da CAFAZ
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Descriaão da Populaaão amostrada: A população alvo da pesquisa são todos os 
beneficiirios de planos de saúde da CAFAZ, maiores de 18 anos de idade. Dessa forma 
foram exicluídos antes do sorteio da amostra os beneficiirios menores de 18 anos, sendo 
vedada iniclusive a possibilidade de um responsivel legal responder a pesquisa em nome 
do beneficiirio menor de idade. 

Defniaão do tpo de coleta utlizada: Entrevista direta por telefone

Defniaão do Plano Amostral: Foi defnido o uso de amostra aleatória simples, devido a sua 
faicilidade de apliicação, agilidade na realização da icoleta dos dados, e dado as 
icaraicterísticas da população e esicopo do projeto, não hi iclaras vantagens no icusto da 
operação que justfquem o uso de amostragem estratficada, por icotas, ou outra 
alternatva

Defniaão do tamanho da amostra: 401 entrevistas, icom erro amostral de 5% e intervalo 
de iconfança de 95%, iconsiderando uma Amostra Aleatória Simples
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Defniaão dos estmadores e seus erros amostrais: 
A fm de obter uma representatvidade da amostra, o plano amostral previu uma 
quantdade de entrevistas levando em iconta dois icritérios: margem de erro inferior a 5% e 
proporicionalidade ao universo através do proicesso de sorteio dos integrantes da amostra.
Os erros amostrais icaliculados são referentes ao total da amostra, não se apliicando para 
estmatvas dos subgrupos.

Seleaão da Amostra: A relação de beneficiirios informada pela CAFAZ foi ordenada de 
forma aleatória, e dividida igualitariamente entre 4 entrevistadores. Os entrevistadores 
abordaram os beneficiirios iconforme a ordem sorteada, icom o objetvo de atngir o total 
de 400 entrevistas
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Descriaão dos procedimentos para o tratamento de erros não amostrais:
Os erros não amostrais são os icometdos durante o proicesso de pesquisa que não sejam 
oriundos do tamanho e do proicesso de seleção da amostra. 
Para Matar (2008), as prinicipais fontes de erros não amostrais são: defnição errada do 
problema de pesquisa, defnição errada da população de pesquisa, defnição paricial da 
população de pesquisa, não resposta, instrumento de icoleta de dados, esicalas, 
entrevistadores, entrevistados, inferênicias icausais impróprias, proicessamento, anilises e 
interpretação.
Para a referida pesquisa, pode-se presumir a inexistênicia de erros não amostrais, posto 
que a base de informações repassada pela CAFAZ icondiz icom a situação real no momento 
em que a pesquisa foi realizada, o questonirio utlizado foi elaborado e padronizado pela 
ANS e a apliicação do mesmo se di por meio de sistema automatzado próprio icom o que 
não hi forma dos entrevistadores alterarem a sequênicia das perguntas, ou enicerrarem a 
entrevista antes de todos os questonamentos terem sido iconicretzados. 
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Descriaão do sistema interno de controle e verifcaaão, conserência e fscalizaaão de 
coleta de dados:
A equipe de entrevistadores atuou sob icoordenação. O icontrole de qualidade interno 
verificou 20% das entrevistas realizadas e realizou esicuta de 20% das gravações a fm de 
identficar a neicessidade de substtuição e ou reorientação dos entrevistadores. Todos os 
questonirios foram devidamente icriticados, garantndo 100% de iconsistênicia das 
respostas obtdas.
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Taxa de respondentes: Foram realizados 1.828 telefonemas, icom 21,9% de taxa de 
respondentes. 

Quantdade de tentatvas: Os beneficiirios foram icontatados apenas 1 vez para ser 
iconsiderado icomo “não loicalizado”. 

Classifcaaão dos abordados:

• 401 questonirios iconicluídos (21,9%)

• 34 não aiceitaram participar da pesquisa (1,9%)

• 1393 não foram loicalizados (76,2%)
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