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Informações gerais

Questões do grupo 1



Pesquisa aplicada



Perfil dos Participantes

BD = Plano da  Rainha

  APASC 
  45 Mulheres  = 19,1%
  190 Homens  = 79,9%



Participa de alguma rede social?

Estratificação por Mídias Sociais

Mídias sociais que tem ou utiliza



Avaliação dos canais de comunicação 
disponíveis para os aposentados

Questões do grupo 2
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Avaliação dos Canais Disponíveis



Avaliação dos MEIOS de comunicação 
utilizados para os aposentados

Questões do grupo  3
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Avaliação dos meios de comunicação Utilizados



Questões do grupo 4

Áreas de interesse ou que concentrem as 
principais dúvidas: Prioridades



Pesquisa aplicada

Subestratificação:
Valores de  1 a  3 Alto (A)
Valores de  4 a  7 Médio (M)
Valores de  8 a 10 + ÑR Baixo (B)



Temas Prioritários

Prioridades de interesse comum - 
%

Prioridades aposentados BD - %



Percepção da APASC

Questões do grupo 5
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Percepção Sobre APASC



Opiniões / comentários

Grupo 6
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Comentários

� Parabéns pela melhoria do Plano de Comunicação e a utilização de ferramentas mais adequadas.

� Espero que a mudança de Souza Cruz para BAT não venha a prejudicar nossa pensão e plano de saúde. Vejo a empresa no 
Brasil encolhendo e fechando operações.

� Como fazer para que os associados saibam o que pensam os dirigentes sobre o relacionamento BAT com os aposentados 
daqui a dez anos.

� Expectativa positiva com respeito à atuação da APASC doravante. Extrema preocupação com o futuro do plano BAT de 
aposentadoria e pensões.

� A APASC é e será fundamental para representar os aposentados FASC. Manter foco permanente no relacionamento com a 
patrocinadora e representatividade no conselho da FASC.  Incrementar o quadro associativo e atualizar o valor mensal das 
mensalidades visando manter o mínimo de tecnologia de comunicação. Parabéns aos abnegados voluntários. A APASC não 
pode morrer, pelo contrário, precisa se reinventar e inserir os participantes CD com maior intensidade.

� Moro em local diferente da minha operadora da Unimed então a dificuldade de comunicação é grande. Também acho o 
sistema de cobrança de co-participação pouco transparente.



� Parabéns aos atuais dirigentes pelas iniciativas de comunicação recentes e pela realização desta pesquisa.

� Entendo como ótimo o trabalho e dedicação dos colegas da associação na defesa de nossos interesses frente a Fasc.

� Gostaria que tivesse uma representatividade em São Paulo aonde deve concentrar boa parte dos aposentados; acredito eu.

� Acho que a APASC deveria ser mais atuante. Estamos efetivamente perdendo poder aquisitivo das nossas aposentadorias.

� Estamos começando melhor interação com maior uso de comunicação On Line.  Minimizando os problemas de localização 
dos associados que vivem fora do Rio de Janeiro.

� Pelo alto preço que pagamos a mensalidade mensal do plano de saúde, ainda temos que contribuir com 25% 
(co-participação)para os atendimentos de consultas e outros procedimentos. Nesta idade é que mais necessitamos destes 
serviços, os quais oneram o nosso custo mensal.  Neste particular a meu ver merece um melhor estudo global.

Comentários



� Agora com este meio digital facilitará muito a comunicação.

� Intensificar a busca de novos associados aposentados.

� Achei muito boa e importante essa pesquisa. Gostaria que fosse analisado o Seguro de Vida VI, cujo Capital Segundo, teve 
sua última atualização em 19.07.2006.

� Penso que a Associação poderia manter uma comunicação mais focada nos nossos interesses de renda, assistência a saúde e 
nos próprios associados.

� Excelente o trabalho realizado pela APASC.

� Necessito de maiores orientações a quem apelar dependendo do assunto : Com APASC E/OU FASC E SAEX.

� Apasc funciona perfeitamente e o Saex está muito deficitário

� A FASC é muito importante para os aposentados. A APASC, por sua vez, dá ao aposentado de que alguém está cuidando 
do seu plano de saúde e seis recursos financeiros junto a Patrocinadora e FASC. 

Comentários



� Parece-me que a gestão, que deveria ser equilibrada, é formada por maioria de beneficiários de BD. Para quem trabalhou na 
Souza Cruz, cultivou a excelência, e viu a empresa "fechar o mês" em cada vez menos tempo, ver a FASC divulgar o 
resultado do rendimento "lá pelo dia 20“ é  incompreensível. Deixando de lado a excelência da Souza Cruz, sei que vários 
planos privados de pensão não passam do Dia 10 para divulgar seus resultados mensais

� Sugiro uma atuação para melhora da planilha de utilização do plano. Sugiro tb transparência nos valores utilização por 
instituição, pois cada hospital x procedimento , cada hospital tem um valor diferente. Abertura dos valores por 
procedimento

� Minha visão é que a APASC é mais voltada para os interesses do plano BD

� Necessário mais interação, mais velocidade e informações sobre temas realmente relevantes. Continua meio caixa preta.

� Ótima iniciativa esse questionário

� Entendo que a Apasc nos defende e representa bem os aposentados frente a Fasc bem como entendo as limitações na 
relação com a Fasc para conseguir o ideal para os aposentados. Elogio e parabenizo os colegas pelo empenho e dedicação 
aos interesse dos associados.

Comentários



Muito obrigado pela sua 
participação


