
  



   Tomaz Gestão e Marketing – Pesquisa Preferências de Marcas em Saúde, 2021                               2 
 

Pesquisa identifica as marcas preferidas 

por profissionais de saúde no Brasil 
 

Pesquisa feita pela TOMAZ Gestão e Marketing, entre os dias 20 de 

dezembro de 2020 e 05 de fevereiro de 2021, com profissionais de saúde de 

todo o país, revelou as marcas mais admiradas por esta fração da sociedade. 

O objetivo da pesquisa foi verificar, em caráter de sondagem, quais marcas e 

nomes de produtos e/ou empresas da área da saúde seriam mais relevantes, 

lembradas, recomendadas e admiradas pelas classes profissionais de saúde, 

como um grande macro mapeamento, sem aprofundamento ou 

detalhamento de reais intenções de compra, mas apenas quanto à 

percepção de marca e relacionamento com ela.  

A pesquisa foi realizada em 2 Fases, ambas totalmente online. A Fase 1 foi 

feita abrangendo 470 profissionais de saúde em atividade em 10 estados do 

país, sendo 48% do sexo feminino e 52% masculino e composta 

prioritariamente (89%) por profissionais com mais de 11 anos de formado. 

Esta amostra para a Fase 1 tinha o objetivo apenas de servir de sondagem 

para a criação da listagem oficial que seria, na Fase 2, proposta para uma 

amostra maior para votação e validação, ou seja, para uma escolha mais 

apurada a partir de uma lista gerada na fase 1. 

 

Perfil da amostra por tempo de formado: 

• Menos de 4 anos: 01% 

• Entre 4 e 10 anos: 10% 

• Entre 11 e 15 anos: 17% 

• Mais de 16 anos: 72% 

 

 

Perfil da amostra por profissão: 

• Odontologia: 46% 

• Medicina:  34% 

• Fisioterapia:  9% 

• Psicologia:  6% 

• Outras:  5% 

 

 



   Tomaz Gestão e Marketing – Pesquisa Preferências de Marcas em Saúde, 2021                               3 
 

A metodologia adotada foi de provocar respostas abertas entre os 

voluntários, para estas 5 categorias: 

1. Empresas/Marcas com melhor Atendimento ao Cliente (ATC); 

2. Empresas/Marcas consideradas mais Modernas/Atualizadas (MOD); 

3. Empresas/Marcas consideradas mais Inovadoras (INO); 

4. Empresas/Marcas mais Recomendadas/Indicadas a seus pacientes ou 

colegas (REC); 

5. Empresas/Marcas que mais Admira, em geral (ADM). 

 

Os participantes voluntários responderam abertamente (sem 

direcionamento) as marcas (nomes de empresas ou produtos) de sua livre 

escolha. 

A cada entrevistado foi orientado e permitido sugerir entre zero (nenhuma; 

não sabe) a até quatro empresas/marcas para cada pergunta. 

As respostas, todas espontâneas e completamente abertas, foram então 

adequadas em termos de grafia (forma como as empresas/marcas foram 

escritas pelos voluntários) e agrupadas, considerando o total de respostas 

em cada pergunta como o número padrão para verificar os percentuais 

individuais. 

Exemplo: na categoria ATC (Atendimento ao Cliente) tivemos 3.937 respostas 

válidas. Consideramos este o número-base para calcular os percentuais 

agrupados, de modo que uma empresa/marca que apareceu 457 vezes foi 

considerada como 11,6% das respostas neste item.  

Em seguida, elencamos as empresas que mais foram mencionadas até que 

possibilitassem a formação de uma lista com 25 nomes/marcas em cada 

categoria. Selecionados os 25 nomes/marcas em destaque em cada 

categoria, os demais nomes/marcas foram descartadas. 

Durante esta tabulação e análise, foi observado que, devido à imensa 

similaridade das sugestões de nomes/marcas encontradas nas categorias 

MOD (modernidade) e INO (inovação), elas foram juntadas em uma só na 

Fase 2 da pesquisa. Ambas tiveram praticamente os mesmos nomes/marcas 

sugeridos e, por isso, foram unificadas para a próxima fase em MOD. 
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Em seguida, com base nas respostas mais citadas em cada categoria, 

iniciamos a Fase 2, onde uma amostra ainda maior avaliou as marcas em todo 

território nacional, escolhendo suas preferencias dentre listas com os 25 

nomes/marcas mais indicados na Fase 1, em cada uma das agora 4 

categorias: ATC, MOD, REC e ADM. 

Na Fase 2, a pesquisa foi novamente feita totalmente online, desta vez 

abrangendo 15 estados brasileiros, 212 municípios e uma amostra de 1.476 

profissionais de saúde em atividade no país, sendo 53% do sexo feminino e 

47% masculino. 

Esta amostra da Fase 2 foi novamente composta prioritariamente por 

profissionais com mais de 11 anos de formado (81%). 

 

Perfil da amostra por tempo de formado: 

• Menos de 4 anos: 04% 

• Entre 4 e 10 anos: 15% 

• Entre 11 e 15 anos: 21% 

• Mais de 16 anos: 60% 

 

Perfil da amostra por profissão: 

• Odontologia: 49% 

• Medicina:  31% 

• Fisioterapia:  09% 

• Psicologia:  04% 

• Outras:  07% 
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RESULTADOS 

Como resultado dos dados obtidos na Fase 2 da pesquisa, tivemos o 

seguinte: 

 

1) ATC - Quais destas marcas/empresas de saúde em atividade 

no Brasil você considera que possuem MELHOR 

ATENDIMENTO e respeito ao cliente/paciente? 

1 Hospital Sírio Libanês  9,9% 

1 Hospital Israelita Abert Einstein 9,9% 

2 Dental Cremer   9,0% 

3 Colgate-Palmolive   8,4% 

4 Lab. Fleury    7,8% 

5 HCOR     6,0% 

5 Nestlé     6,0% 

6 Dental Speed   4,5% 

7 Droga Raia    4,2% 

8 UNIMED, singular não especificada 3,9% 

9 Neodent    3,6% 

10 Aché     3,4% 

 Outros    23,7% 

Os 3 primeiros colocados nesta categoria foram, em ordem: Hospital Sírio 

Libanês e Hospital Israelita Abert Einstein, ambos empatados com 9,9% 

das respostas, seguidas por Dental Cremer, com 9,0% e Colgate-Palmolive, 

com 8,4%. 

Obs.: considerando a margem de erro, uma diferença de até 0,8% pode ser 

considerada empate técnico, o que vale para todas as categorias. 

Vale destacar que, ao separar a amostra em “apenas dentistas”, todas as 

marcas que ocupam os 3 primeiros lugares permaneceram inalteradas. 

No entanto, ao separar “apenas médicos”, as marcas Dental Cremer e 

Colgate-Palmolive foram substituídas por Lab. Fleury e HCOR. 
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Entre os profissionais com até 15 anos de formado, os 3 primeiros 

colocados foram (em ordem): Lab. Fleury, Hospital Israelita Abert Einstein 

e Hospital Sírio Libanês.  

 

2) MOD - Quais marcas/empresas de saúde em atividade no 

Brasil você considera que sejam as MAIS MODERNAS, 

INOVADORAS E ATUALIZADAS (tecnicamente falando)? 

1 Hospital Israelita Abert Einstein 12,0% 

2 Invisalign    10,7% 

3 Hospital Sírio Libanês  10,1% 

4 Dentsply/SIRONA   9,5% 

5 Neodent    5,5% 

6 Lab. Fleury    5,2% 

7 Johnson & Johnson  5,1% 

8 Pfizer     4,9% 

9 Astrazêneca    4,6% 

10 DMC     3,7% 

 Outros    23,7% 

Os 3 primeiros colocados nesta categoria foram, em ordem: Hospital 

Israelita Abert Einstein (12%), Invisalign (10,7%) e Hospital Sírio Libanês 

(10,1%). 

Vale destacar que, ao separar a amostra em “apenas dentistas”, o terceiro 

colocado, Hospital Sírio Libanês, foi substituído pela Dentsply/SIRONA e 

Neodent, estatisticamente empatados. A marca DMC também passou a 

ocupar a 6ª posição. 

Ao separar “apenas médicos”, as marcas Invisalign e Dentsply/SIRONA foram 

substituídas por Lab. Fleury e Johnson & Johnson. 

Entre os profissionais com até 15 anos de formado, os 3 primeiros 

colocados foram (em ordem): Invisalign, Hospital Israelita Abert Einstein e 

Dentsply/SIRONA. 
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3) REC - Quais marcas/empresas de saúde em atividade no 

Brasil você mais RECOMENDA OU INDICA(RIA) A SEUS 

CLIENTES/PACIENTES? 

1 Colgate-Palmolive   10,0% 

2 Hospital Israelita Abert Einstein 9,0% 

3 Oral B     8,8% 

4 Hospital Sírio Libanês  8,3% 

5 Johnson & Johnson  8,0% 

6 Curarox    7,8% 

7 Sensodyne    6,8% 

7 Invisalign    6,8% 

8 Lab. Fleury    5,6% 

8 Nestlé     5,6% 

9 Medley    3,7% 

10 Hospital AC Camargo  3,4% 

 Outros    28,7% 

Os 3 primeiros colocados nesta categoria foram, em ordem: Colgate-

Palmolive (10%), Hospital Israelita Abert Einstein (9%), e Oral-B (8,8%). 

Vale destacar que, ao separar a amostra em “apenas dentistas”, a nova ordem 

prioritária foi:  Colgate-Palmolive, Oral-B e Johnson & Johnson. 

Vale destacar que, ao separar a amostra em “apenas médicos”, a nova ordem 

prioritária foi:  Hospital Israelita Abert Einstein, Hospital Sírio Libanês e, 

empatados em 3º lugar, Colgate-Palmolive e Johnson & Johnson. 

Entre os profissionais com até 15 anos de formado, os 3 primeiros 

colocados foram (em ordem): Colgate-Palmolive, Oral-B e Invisalign. 
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4) ADM - Quais marcas/empresas de saúde em atividade no 

Brasil VOCÊ MAIS ADMIRA (geral)? 

1 Hospital Israelita Abert Einstein 10,5% 

2 Hospital Sírio Libanês  9,7% 

3 Fiocruz    9,1% 

4 Inst. Butantã    7,1% 

5 AACD     6,3% 

6 Johnson & Johnson  5,7% 

7 GRAAC    5,4% 

8 Lab. Fleury    5,1% 

8 Médicos Sem Fronteiras  5,1% 

8 HCOR     5,1% 

9 Hospital AC Camargo  4,9% 

10 Invisalign    4,6% 

10 Pfizer     4,6% 

 Outros    16,8% 

Os 3 primeiros colocados nesta categoria foram, em ordem: Hospital 

Israelita Abert Einstein (10,5%), Hospital Sírio Libanês (9,7%) e Fiocruz 

(9,1%). 

Vale destacar que, ao separar a amostra em “apenas dentistas” ou “apenas 

médicos”, não houve alterações estatisticamente relevantes.  

Já entre os profissionais com até 15 anos de formado, os 3 primeiros 

colocados foram (em ordem): Fiocruz, Inst. Butantã, AACD, GRAAC e 

Médicos Sem Fronteiras, sendo estes 3 últimos empatados na terceira 

posição. 

Outras questões relevantes: 

De um modo geral, não houve diferença estatisticamente relevante entre as 

respostas por região do país, nem por gênero.  

A região Norte do país contribuiu com apenas 1 Estado e a região Nordeste 

com apenas 4. Assim, podemos dizer que a amostra representa pouco estas 

regiões, ainda que, como dito acima, não aparentou ter diferenças 

estatísticas relevantes.  
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CONCLUSÃO 

Interessante observar que as marcas/empresa Hospital Sírio Libanês, 

Hospital Israelita Abert Einstein e Colgate-Palmolive aparecem em 

destaque geral nesta pesquisa, graças às ótimas colocações em todas as 

categorias.  

Lab. Fleury, Invisalign e Johnson & Johnson também mantiveram posições 

de destaque ao longo deste levantamento.  

Com exceção aos destaques feitos acima, quando as classes profissionais 

tiveram votações com opiniões muito diferentes, é curioso observar certa 

uniformidade nas respostas por todas as classes profissionais, que quase 

sempre permanecem com uma diferença estatística com menos de 3% (três 

pontos percentuais). Isso parece sugerir que a consciência e imagem das 

marcas transcendem as classes profissionais, como por exemplo: uma marca 

de hospital ou laboratório de análises clínicas não é apontado como marca 

relevante apenas por médicos, mas por todas as classes de saúde, da mesma 

forma que marcas de empresas fabricantes de produtos de higiene 

pessoal/bucal não são lembradas e mencionadas apenas por profissionais da 

odontologia, mas no geral por todas as demais classes representadas neste 

trabalho.  

Importante destacar que este trabalho não pretende ser fonte de lembranças 

de marcas para análises estatísticas de preferências nacionais em consumo, 

mas apenas uma referência entre a relação das classes profissionais com 

nomes mais fortes entre as diversas categorias e em âmbito nacional. Para 

estudos mais precisos, recomendamos aprofundamento da metodologia e, 

principalmente, da amostra.  

 

 

 

 

 

A TOMAZ Gestão e Marketing parabeniza a todas as 28 marcas/empresas 

que apareceram entre as posições em destaque utilizadas nesta pesquisa.  

 


