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Pode-se definir oportunidade como uma confluência 
de circunstâncias que levam à escolha ou à rejeição de 
opções. As oportunidades não são apenas escolhas, mas 
uma categoria especial de escolha. São ocasiões valiosas 
para melhorar o desempenho da empresa na busca de 
seus objetivos. Ao mesmo tempo, abrem caminho para 
oportunidades adicionais, já que uma condição melhorada 
contém as sementes de futuras melhorias, mais opções e 
novas oportunidades. 

o segredo do 
mArketing e motivAção

a 
DixAmico está entre as cinco maiores ope-
radoras de planos de saúde do Brasil, oferece 
mais de quatro mil pontos de atendimento 
credenciados somente no Rio de Janeiro e em 

São Paulo (2.700 médicos, 916 clínicas, 58 centros 
médicos, 296 hospitais e 433 centros de diagnóstico 
e tratamento)  além da rede nacional. 

A rede Foccus de serviços inclui três hospitais, 12 
centros médicos, laboratórios, serviços de diagnóstico 
e tratamento em São Paulo.

 
ÁrEA DE ATUAção

Grande São Paulo 
• Barueri 
• Caieiras 
• Diadema  
• Franco da Rocha 
• Guarulhos 
• Itapecirica da Serra 

J o s é  e m í l i o  P o l  m i g u e l
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• Itapevi 
• Mauá 
• Osasco 
• Ribeirão Pires 
• Ribeirão Preto 
• São Bernardo do Campo  
• Santo André 
• São Caetano do Sul 
• Taboão da Serra 
• São Paulo 

Rio de Janeiro 
• Barra do Piraí 
• Barra Mansa 
• Cambuci 
• Campos dos Goytacazes 
• Duque de Caxias 
• Itaguaí 
• Itaperuna 
• Macaé 
• Magé 
• Miguel Pereira 
• Miracema 
• Nilópolis 
• Niterói 
• Nova Friburgo 
• Paracambi 
• Petrópolis 
• Pirapetinga 
• Resende 
• Santo Antônio de Pádua 
• São Gonçalo 
• São João de Meriti 
• Teresópolis 
• Valença 
• Vassouras 
• Volta Redonda 

 
A rEDE FoCCUS

Trata-se de uma rede completa e interligada que 
lhe possibilita cuidar da saúde em um único com-
plexo, composto por três Unidades Hospitalares, 
12 Unidades Médicas e 14 Unidades de Medicina 
Diagnóstica, situadas em regiões estratégicas da 
Grande São Paulo. 

Além de investir constantemente na compra de 
equipamentos de ponta, no aumento de leitos, nos 
treinamentos de colaboradoes e médicos de cada 
Unidade, a Rede Foccus oferece a vantagem de 
possuir uma equipe de gestão responsável por todas 

as Unidades, o que significa que a preocupação com 
a qualidade dos serviços oferecidos é redobrada e se 
estende igualmente por todos os pontos da rede. 

Na Rede Foccus o cliente conta com:

Qualidade
Os melhores médicos e serviços ao seu alcance.

Conveniência
Marcação de Consultas via internet e Central 

Foccus de Relacionamento.

Tecnologia
Investimento constante no que há de mais mo-

derno na medicina O investimento em tecnologia 
é prioridade na DixAmico. A informatização dos 
processos visa também reduzir custos operacionais 
e permitir a diminuição de preços, agilizando o aten-
dimento. Com isso, a empresa pode oferecer serviços 
médicos de alta qualidade por preços acessíveis a um 
número maior de pessoas. 

Drm 

Muito mais do que atender seus clientes, a Dix 
Amico quer manter um relacionamento estreito 
com cada um deles. Por isso, desde março funciona 
o DixAmico Relationship Management (DRM). 
Baseado no software CRM (sigla em inglês para 
Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente), 
o programa permite que a empresa armazene e filtre 
informações sobre seus beneficiários, corretores e 
credenciados, elaborando 
perfis e melhorando o foco 
de atendimento. É possível 
por exemplo, verificar o 
histórico de relacionamento 
do cliente com a empresa, 
checando que tipo de con-
sultas e exames foram feitos 
e com que freqüência, deli-
mitando suas necessidades 
mais comuns. Mais do que 
isso, o programa permite 
que a empresa saiba que 
tipo de área de contato é 
mais usada (call center ou internet) e, assim, deter-
mine novas formas de diálogo com o beneficiário, 
usando o e-mail, ou sms por exemplo. O objetivo 
é entender a demanda de cada cliente e oferecer 
atendimento personalizado. Com isso, a DixAmico 

Muito mais do 
que atender 

seus clientes, 
a Dix Amico 

quer manter um 
relacionamento 

estreito com 
cada um deles
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ganha a fidelidade de sua carteira e sai na frente de 
outras operadoras. 

O Contact Center aproveita os momentos em que 
o próprio cliente faz contato com a DixAmico para 
abastecer o banco de dados do DRM. Além disso, 
o programa Boas Vindas busca saber um pouco 
mais do perfil do novo beneficiário. Uma das fer-
ramentas do DRM, o Workflow permite ainda que 
o cliente acompanhe passo a passo os trâmites de 
seus processos (como requisição de autorização de 
procedimentos e pedidos de reembolso, por exemplo) 
sem que seja necessário explicar toda a sua história 
a cada vez que aciona o Contact Center. 

O DRM já funciona plenamente no Rio de Ja-
neiro para os beneficiários Pessoa Física e Pessoa 
Jurídica e as áreas de Prospect e RH. No próximo 
mês, credenciados e corretores passam a integrar o 
banco de dados. A expansão do sistema para São 
Paulo será concluída em dezembro.

HEAlTH bANkING 

Voltado para planos coletivos, o sistema permite 
que o empresário faça alterações on-line em dados 
cadastrais de todos os beneficiários. É possível, por 
exemplo, incluir funcionários recém-contratados, 
que receberão com agilidade suas novas carteiri-
nhas.

o mArkETING DE NICHoS

Consciente de que, com a acirrada concorrência 
no mercado dos planos de saúde, é necessária a ado-
ção criativa de ações e posicionamentos diferenciados, 
a Dix Amico resolveu segmentar a oferta, adotando o 
Marketing de Nichos como estratégia e incrementar a 
fidelidade e a performance de suas equipes formadas 

com vendedores terceirizados instrumen-
talizando-as e transfor-
mando-as em agentes 
de motivação e de cria-
ção de demanda.

Como suporte, a em-
presa posicionou a sua 
estratégia de mercado 

focada na chamado marketing um a um, incremen-
tando a utilização da mala direta e o uso dos compu-
tadores e das novas tecnologias de informação.

Um nicho é uma parte do mercado na qual os 
compradores têm características comuns. Se uma 
empresa se posicionar bem em um nicho, estará 

consolidando uma base sólida que lhe garantirá não 
só a sua sobrevivência como o aumento de share.

moTIVAção DAS EQUIpES DE VENDAS

Existe uma forte correlação entre a motivação 
econômica, o sucesso e os vendedores. Em outras 
palavras, tudo isso é necessário para que alguém se 
considere importante.

Há, porém, outras formas de motivação, que vão 
desde o reconhecimento até a participação em outras 
atividades. 

Recompensas sempre estimulam mais intensa-
mente a pessoa. E quanto ao sistema de remuneração, 
a melhor combinação seria uma comissão razoável, 
algum tipo de bonificação e um incentivo quando 
determinadas metas forem ultrapassadas.

A CoNSTrUção DA ESTrATéGIA

Neste case a estratégia é entendida como sendo 
um curso de ação, algo intencional e planejado, 
através do qual se buscam objetivos predetermina-
dos. Entende-se estratégia como uma situação nova 
quando a organização busca no nicho em que atua, 
um posicionamento que lhe permita sustentar-se e 
defender sua condição dentro desta indústria. Refere-
se também a como a empresa é percebida externa-
mente, pelo mercado.

A opção ESTrATéGICA

O trabalho teve inicio através da análise das cartei-
ras mais rentáveis para se determinar qual passaria o 
nicho de mercado a ser assumido pela DixAmico.

A ANÁlISE DA oFErTA DE proDUToS

No Rio de Janeiro, pessoas físicas podem optar 
pelas redes Clinic ou Plena e pessoas jurídicas pelas 
redes Clinic, Básica e Plena. 

Em São Paulo, as redes dos planos individuais se 
dividem entre Standard, Clinic e Plena e dos planos 
coletivos entre Standard, Clinic, Básica e Plena.

DIFErENCIAIS DIxAmICo

• Equipes de relacionamento especializadas não 
apenas na área de saúde, mas também nas circuns-
tâncias econômicas do cliente
• Relatórios e informações atualizadas sobre a saúde 
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da empresa Cliente
• Através do Health Banking, a área de recursos 
humanos do cliente tem informações on-line sobre a 
sinistralidade, absenteísmo, produtividade e todos os 
dados úteis sobre a saúde de seus funcionários.
• O sistema inteligente de desenvolvimento da rede 
credenciada cria uma ampla estrutura de atendimen-
to com diversas alternativas em cada região
• Preços competitivos
• Resgate aéreo de emergência garantido em todo o 
território nacional, mesmo fora da área de cobertura 
do plano (opcional)
• UTI móvel à disposição do 
cliente em casos de emergência 
(opcional)
• One-Stop Shopping: a DixAmico 
oferece produtos para todos os ní-
veis hierárquicos da empresa.
• Central de Atendimento DixHe-
alth com linha 0800, 24 horas, 
sete dias por semana, dispondo de 
operadores especializados e com 
autonomia e capacidade para aten-
der às necessidades do cliente
• Programas de prevenção e manu-
tenção da saúde para funcionários 
da empresa
• Parcerias estratégicas com distri-
buidores de medicamentos, possibilitando aos clientes 
DixAmico adquirir remédios por preços inferiores 
aos adotados pelo mercado

o moDElo ADoTADo E  
SUA ImplEmENTAção

O trabalho teve início com uma acurada análise 
das diversas carteiras e suas respectivas margens de 
contribuição para a empresa. Os segmentos de PJ 
(Pessoa Jurídica) e PF (Pessoa Física) sempre foram 
considerados como alvos estratégicos prioritários. O 
resultado do estudo, entretanto, deixou visível uma 
oportunidade relevante representada por um dos 
subgrupos do PJ, o PME (Planos para Pequenas e 
Médias Empresas).

A partir desta constatação, o marketing da DixA-
mico passou a ser direcionado para aquele segmento, 
e desenhou-se um novo modelo voltado a simplificar 
o processo burocrático de aquisição de novos clientes 
do segmento, motivar intensamente os corretores, de-
senvolver um programa moderno de relacionamento 
e uma campanha de mídia.

Uma das ações que mais simplificaram a inclusão 
de novos clientes foi a substituição dos formulários. 
Para a PF sempre foi utilizado somente um impres-
so carbonado com todas as informações do cliente. 
Para a PME era necessário o preenchimento de uma 
extensa proposta que deveria estar acompanhada 
do contrato social e de outros documentos. Tudo 
era analisado detidamente e então era elaborado um 
contrato, que era remetido ao cliente para assinatura. 
Uma vez assinado, o contrato era enviado para a 
DixAmico, que o assinava e o retornava ao cliente.

Após a revisão do processo o 
ingresso do novo cliente PME se dá 
através da assinatura de um formu-
lário carbonado, acompanhado do 
contrato social da empresa. Uma 
cópia para o cliente, uma para em-
presa, outra para o corretor. E só.

O início da cobertura do novo 
associado ocorre em 24 horas e in-
clui nessa primeira etapa: eventos 
resultantes de acidente pessoal, 
consulta em consultórios, clínicas 
e centros médicos, exames básicos 
de apoio a diagnósticos e procedi-
mentos terapêuticos ambulatoriais 
básicos. Essa assistência é prestada 
por serviços credenciados e pela 

Rede Foccus que possibilita às melhores equipes 
médicas das mais variadas especialidades, o acesso 
a tecnologia mais atual, os melhores recursos para 
a prática médica. Para o cliente a marcação de con-
sultas e o acesso a resultados de exames on-line ou 
através da Central Rede Foccus de Relacionamento 
com um atendimento diferenciado e de qualidade.

Se levarmos em conta os diferenciais do atendi-
mento e o perfil do pequeno e médio empresário , 
avesso a burocracias e situações que interfiram ne-
gativamente na execução de seu trabalho, poderemos  
avaliar quanto um serviço de alta qualidade aliado 
à simplificação do processo pode se transformar em 
algo da maior importância. Essa oferta realmente 
valiosa se constitui na principal ferramenta para o 
grande sucesso do PME DixAmico.

Constatou-se também que uma parte significativa 
das PME de SP estavam associadas à Associação 
Comercial de São Paulo que lhes garante serviços e 
vantagens, dentre os quais a consulta ao SPC – Ser-
viço de Proteção ao Crédito. Por quê então não apro-
veitar este canal alternativo para promover vendas? 
Foi então desenvolvida a promoção ACSP Empresas 

SAúde

o SEGrEDo Do mArkETING E moTIVAção

A DixAmico 
possui uma força 

de vendas de 
3.300 corretores 
cadastrados e 

que constituem o 
público alvo de 
todas as ações 

de comunicação e 
motivação



CASE STUDIES
36

para as empresas filiadas àquela associação.
O universo que envolve esta promoção é cons-

tituído por mais de 50 mil empresas associadas à 
Associação Comercial do Estado de São Paulo.

O principal estímulo de vendas para as empresas 
associadas à ACSP consistiu na oferta de bônus 
equivalente ao valor do plano Dix Dental durante 
os primeiros 3 meses do contrato de assistência mé-
dica. O Plano Dix Dental permite amplo acesso ao 
atendimento das seguintes especialidades:
• Consultas
• Urgências
• Prevenção
• Dentística (restaurações)
• Radiografia 
• Endodontia (tratamentos de canal)
• Periodontia (tratamentos e cirurgias da gengiva)
• Cirurgia (nível ambulatorial)
• Semiologia (diagnóstico de lesões bucais)
• Odontopediatria (atendimento infantil especIali-
zado)

Além disso, os planos Dental I e Dental II ofe-
recem também cobertura para as especialidades 
de Ortodontia (aparelhos gratuitos e descontos na 
manutenção), Prótese (conserto, recolocação e reci-
mentação) e Odontologia Estética .

No que se refere ao atendimento, o Dix Dental 
propicia horários alternativos (após as 18 horas e 
aos sábados), central telefônica para atendimento 
personalizado 24 horas, urgência 24 horas (inclu-
sive nos sábados, domingos e feriados) e equipe de 
relacionamento exclusivo

O Dix Dental disponibiliza uma ampla rede cre-
denciada com mais de 3.500 pontos de atendimento 
distribuídos pelas capitais dos estados de São Paulo, 
Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espíri-
to Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, 

Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

AS AçÕES DE moTIVAção 
ImplEmENTADAS

A DixAmico possui uma força de vendas de 3.300 
corretores cadastrados e que constituem o público 
alvo de todas as ações de comunicação e motivação. 
Essas ações, desenvolvidas em regime de cadência 
contínua, compreenderam :

ComISSIoNAmENTo DIFErENCIADo  
DoS CorrETorES

Ações de database (envio de mensagens, 
cartões e peças motivacionais impressas)
• Aniversário do corretor
• Dia dos Pais
• Dia das Mães
• Aniversário dos filhos
• Dia do Corretor

Ações de relacionamento e motivação direta
No Dia dos Pais, os 50 corretores com melhor 

performance em vendas são convidados para assistir 
a uma peça teatral de sucesso com as esposas. No 
aniversário dos filhos o convite se repete.

No Dia do Corretor, os 50 melhores corretores 
são convidados para um evento exclusivo. O último 
ocorreu no concorrido Bar Brahma, em São Paulo.

A DixAmico tem como filosofia de relaciona-
mento a lembrança e o convite dos corretores para 
eventos em datas comemorativas. Um exemplo foi a 
ida de 30 corretores à Grécia no ano das Olimpíadas. 
Outros foram as viagens ao Rio de Janeiro, Serra 
Gaúcha e Fortaleza.

Para facilitar o relacionamento pessoal com a sua 
força de vendas, a DixAmico abriu um escritório no 
Centro da capital paulista (onde se encontram 25 
corretoras que agregam 3.000 corretores) e instituiu 
um concorrido plantão de vendas em suas salas. 
Foi implementado um sistema de rotatividade pelo 
desempenho entre os corretores.

Formação do Clube VIP, que reúne os 200 
melhores corretores em termos de performance de 
vendas e que realiza convenções e outras atividades 
motivacionais  periódicas.

Trimestralmente, o Clube VIP promove palestras 
com sorteios de veículos zero km. Essas palestras são 
proferidas por consultores de empresas, geralmente no 

dix AMico
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formato de shows com alto impacto motivacional.

oS rESUlTADoS

Desde a adoção do novo modelo reposicionando 
o nicho do produto e as ações motivacionais de 
seu corpo de corretores, o PME DixAmico só fez 
crescer, ultrapassando todas as expectativas e metas 
estabelecidas:

Uma demonstração simplificada da evolução das 
vendas demonstra, por si só, o acerto da estratégia 
colocada em prática pela DixAmico (ver tabela 1).

Se analisados pela ótica dos percentuais, revela-se 
um crescimento de:
• 99% entre os anos de 2004 – 2005
• 28% entre os anos de 2005 – 2006

Ou seja, houve um crescimento de 153% no acu-
mulado do período 2004-2006.

Com este case a DixAmico dá um grande exem-
plo de que o marketing estruturado em nichos com 
competência e criatividade dá resultados. 

Um novo paradigma para o mercado brasileiro 
de planos de saúde.

SAúde

o SEGrEDo Do mArkETING E moTIVAção

2004 2005 2006

Novos Contratos 892 2.084 3.314

Vidas 6.525 12.946 16.500

Vendas PmE-SP (Janeiro a outubro) Figura 3

José Emílio Pol miguel é diretor de marketing da DixAmico


