São Paulo, fevereiro de 2018.

Prezados Senhores,
Mais uma vez, pedimos sua atenção para reiterar a importância da participação de sua empresa – associada ou
não – no Censo NEAD-FIPE de Atenção Domiciliar 2017/2018.
Trata-se de um trabalho estatístico que, através de dados atualizados, permitirá a todo setor mostrar sua
importância na sustentabilidade do sistema de saúde, seja para entidades governamentais e jurídicas, seja para
a imprensa e toda sociedade.
Atuando há 15 anos como entidade nacional representativa das empresas de Atenção Domiciliar, o NEAD não
tem poupado esforços para o fortalecimento e aprimoramento da modalidade e, neste sentido, buscou uma
parceira idônea e reconhecida nacionalmente para uma abordagem mais profissional, abrangente e segura: a
FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), que é ligada à FEA-USP (Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade, da Universidade de São Paulo).
IMPORTANTE RESSALTAR:
• não é necessário informar nenhum valor, apenas porcentagens;
• a FIPE garante o sigilo absoluto dos dados;
• os respondentes não serão identificados;
• os dados individuais serão usados apenas pela FIPE e no âmbito da pesquisa.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA O ÊXITO DO TRABALHO:
• a pesquisa é enviada tendo como remetente helena.ciorra@fipe.org.br e, portanto, sugerimos que
autorizem o recebimento de endereços @fipe.org.br em sua caixa de e-mail ou peçam orientações ao seu
departamento de TI, para evitar que sejam considerados como spam;
• da mesma forma, é necessário autorizar o recebimento de mensagens do IP da plataforma SurveyMonkey.
Para tanto, acessem as orientações clicando nesta imagem e as repassem ao TI de sua empresa.
• oriente sua equipe para que não delete e-mails da FIPE e os direcione para a pessoa responsável;
• em caso de qualquer dúvida referente à pesquisa, poderão saná-las com a Sra. Helena, funcionária da FIPE,
de segunda a sexta, das 10 às 18 horas, pelo telefone (11) 3093.0947 ou pelo próprio e-mail citado acima.
Por fim, todos os respondentes terão acesso aos resultados do trabalho e, também, receberão um Kit Especial
NEAD.
Contamos com a colaboração dos senhores, reafirmando que todos nós e nossas empresas temos muito a ganhar
com o Censo NEAD-FIPE 2017/2018.
Cordialmente,
Diretoria

