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Nova gestão,
novos desafios
Iniciamos uma era guiada pela
transparência, austeridade e
inovação, resgatando a credibilidade
da Unimed-Rio frente ao mercado.
Romeu Scofano
Presidente da Unimed-Rio
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Mensagem
do Presidente
Após quatro anos da nossa gestão, podemos dizer
que fechamos um capítulo importante na história
da Unimed-Rio. Quando chegamos, em agosto de
2016, o cenário era de instabilidade e futuro incerto.
A Unimed-Rio passava pela pior crise econômico-financeira de sua história. Era
preciso se reinventar e buscar
soluções para impedir o fim
da cooperativa.

A nossa missão
era recolocar
a operadora
no caminho do
desenvolvimento
sustentável.

A nossa missão era
recolocar a operadora

no caminho do desen
volvimento sustentável.
E conseguimos! Ao lado
dos meus colegas diretores deixamos antigas
práticas de lado para ini
ciarmos uma era guiada pela
transparência e inovação, que nos
proporcionou
inúmeras
conquistas.
Res
gatamos a credibilidade da Unimed-Rio
frente ao mercado e a todos os nossos parceiros.
Além do ambiente interno, foi preciso vencer
também a crise política e econômica que
assolou não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil
nos últimos anos. Em 2016, mais de 1 milhão
de pessoas perderam seus empregos, impactando diretamente no mercado das operadoras de saúde.
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Resultado positivo
Com o início da nova gestão, a atuação comercial passou a ter foco maior na rentabilidade. Em
2019, a Unimed-Rio teve uma retração de 13%
no número de clientes, se comparado a 2016,
chegando a 745 mil. Mesmo com a redução

resultado líquido (sobras)
da cooperativa aumentou, fechando
positivo pelo quarto ano consecutivo,
passando de R$ 66, 9 milhões, em 2016,
para R$ 68 milhões em 2019.
da carteira, o

Não foi um caminho fácil. Esse resultado é fruto
do comprometimento e engajamento de nossos
colaboradores somado ao trabalho e à confiança
do nosso grupo de médicos cooperados.
Logo nos primeiros meses de gestão, recebemos a
recomendação por parte da “Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS)” de alienação da carteira
de clientes, o que significava o primeiro passo para
o encerramento das atividades da empresa. Não
podíamos desistir diante do primeiro obstáculo.
Vislumbrávamos uma possibilidade de recomeço
para uma nova trajetória de sucesso.
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Estruturamos um plano de recuperaçãode
longo prazo para a coope
ra
tiva, começando
com a assinatura do Termo de Compromisso
com a própria ANS, com o Ministério Público
Federal, Defensoria Pública do Estado do Rio de
Janeiro e entidades representantes de hospitais
do Rio de Janeiro. Uma série de medidas impactantes foram tomadas para garantir a redução
de despesas.

Compromissos assumidos e cumpridos
A venda da sede, um dos pontos previstos no Termo
de Compromisso firmado com a
ANS e o Ministério Público
e avalizada pelo banco
Santander, que presta
assessoria financeira
Esse resultado é fruto
à cooperativa desde
do comprometimento
2016, foi efetivada
em 2018. A transe engajamento de
ferência para o
nossos colaboradores
empreendimento
somado ao trabalho
ao lado do Hospital
e à confiança do
Unimed-Rio, na Av.
grupo de médicos
Ayrton Senna, está
cooperados.
prevista para o primeiro
semestre de 2020.
E muitas outras ações
foram realizadas para fortalecer as relações com cooperados
e colaboradores. Investimos fortemente em
governança, relançamos nosso Código de
Ética e Conduta, estruturamos uma área de
Compliance. Trabalhamos no desenvolvimento
de novos produtos de saúde, aprimoramos o relacionamento com nossos clientes, ampliamos
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Estamos
no caminho
para reerguer
a empresa.

a aplicação da tecnologia
em nossas atividades,
investimos em campanhas que garantiram a
taxa máxima de novos
clientes em 2019.

Atualmente vemos uma
Unimed-Rio mais consistente e sólida, não sócompetitiva no segmento de saúde
suplementar, mas preparada para
liderar o debate de transformação no modelo
de negócio do setor.
Ao contrário do cenário que encontramos há
quatro anos, estamos otimistas em relação a
esse novo capítulo na história da operadora, que
completará seus 50 anos em 2021. Convido você
a avançar para as próximas páginas e navegar
pelo relatório de balanço dos quatro anos da
nossa gestão.

Romeu Scofano,
Presidente da Unimed-Rio
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Diretoria
Executiva

A Diretoria Executiva foi instituída durante
a Assembleia Geral Ordinária em agosto de
2016 e tem seu mandato até agosto de 2020.

Romeu Scofano
Presidente

Denise Durão
Vice-presidente
e Diretora Médica

Katia Bello
Diretora Administrativa

William Galvão
Diretor Financeiro

Carlos Bichara
Diretor de Mercado
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Conselhos

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
` André Filipe Marcondes Vieira
` Antonio Henrique Menezes Raposo de Almeida
` Carlos Eduardo Marques
` João Luiz Schiavini
` Casimiro Villela Junqueira Filho
` José Manoel Alves de Oliveira
` José Paulo Grillo Cabral
` Liszt Palmeira de Oliveira
` Maria Auxiliadora Jeunon Sousa
` Renato Bastos Pereira

CONSELHO TÉCNICO
` Andréa Pereira Guimarães
` Arnaldo José Noronha Filho
` Cecilia Bento de Mello Richard Ferreira
` David Esquenazi
` Jaime Augusto Ferreira Guedes
` Lidia Cristina de Oliveira Guimarães
` Vinicius Gomes da Silveira
` Cláudia da Silva Lunardi
` Ricardo Krapp Tavares

CONSELHO FISCAL
(outubro de 2019 a outubro de 2020)
` Alvaro Candido Nunes Sant’Anna
` Alexandre Rachid de Souza
` José Eduardo Zandona
` José Pereira Camargo
` Ana Lúcia de Alencar Mota
` Francisco José Medina Pereira Caldas
9

Nossa
performance
A elevação do rating da Unimed-Rio para
BB- pela Fitch Ratings é mais um sinal de
que houve melhora significativa de resultado
financeiro, gerenciamento e processos.
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William Galvão
Diretor Financeiro

Destaques
Os resultados econômicos da Unimed-Rio ao
longo desses quatro anos refletem o comprometimento da gestão em realizar um bom trabalho,
superando o cenário externo de instabilidade
econômica e política.
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RESULTADO BRUTO

2016

682,9 milhões

2019

712,9 milhões

RESULTADO LÍQUIDO (SOBRAS)
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2016

66,9 MILHÕES

2019

68 MILHÕES

4º ANO
CONSECUTIVO
POSITIVO

DÍVIDA BANCÁRIA DO GRUPO UNIMED-RIO

R$ 508 milhões

2T 2016

REDUÇÃO

R$ 123 milhões

4T 2019

DE 77%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 1,2 bilhão
negativos

2016
2019

R$ 270

MILHÕES
DE MELHORA

R$ 948 milhões
negativos

SINISTRALIDADE EM 2019

82%

ABAIXO DA
MÉDIA DE
MERCADO

EBITDA

2016

R$ 4,9 milhões
negativos

2019

R$ 38,1 milhões
negativos

DESPESAS

2016
2019
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R$ 4,70 bilhões
R$ 4,38 bilhões

R$ 320

MILHÕES DE
QUEDA NOS
CUSTOS

Linha
do tempo
Eleição da
nova diretoria

AGOSTO
2016

Liberação para
comercialização
de todos os planos,
anteriormente,
suspensos pela ANS

SETEMBRO
2016

Assinatura do Termo
de Compromisso
com a ANS e demais
órgãos públicos

NOVEMBRO
2016

Aprovação dos
balanços financeiros
de 2014 e 2015 pela
maioria dos cerca
de 1.500 cooperados presentes em
Assembleia Geral
Ordinária

DEZEMBRO
2016

JANEIRO
2017

MARÇO
2017

ANS aprova Programa de
Saneamento Assistencial
e renova Termo de
Compromisso

Formatura da
primeira turma
do Programa
Residência Médica do
Hospital Unimed-Rio
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Criação de área de
compliance para
garantia do cumprimento
das regras de negócios,
leis e regulamentos
aplicáveis à cooperativa,
assim como a normas e
processos internos

ABRIL
2017

Lançamento do Portal
da Transparência para
prestação de contas
periódicas aos médicos
cooperados

FEVEREIRO
2018

MARÇO
2018

Aprovação, em
Assembleia Geral,
da venda da sede da
cooperativa pelos
médicos cooperados

Lançamento do
novo Código de
Ética e Conduta
da Unimed-Rio
JULHO
2018
AGOSTO
2018

Transferência
da operação
de atendimento
telefônico ao cliente
para a Atento

Unimed-Rio Participações
e Investimentos S.A.
adquire ações da
Helmond Oncologia S.A,
uma joint venture de
controle compartilhado

DEZEMBRO
2018

JANEIRO
2019

Hospital Unimed-Rio é
Acreditado com
Excelência pela ONA
MARÇO
2019

Aquisição da empresa
GSH MED (Banco de
sangue) pela
Unimed-Rio
Participações e
elevação do rating
para BB- pela Fitch,
agência de clas
sificação de risco
DEZEMBRO
2019

14

Lançamento da
campanha de venda
online do Unimed Dental,
um marco histórico para
a Unimed-Rio

SETEMBRO
2019

Início da transferência
dos colaboradores
para o Novocais, nova
unidade da Unimed-Rio
no Centro, e venda
das ações (8,25%) da
Oncoclínica Centro de
Tratamento Oncológico

Novos Negócios
e Inovação
Além da reestruturação da empresa
com novas aquisições, conseguimos dar
um salto tecnológico em muitas áreas com a
implementação de recursos mais modernos,
nos adequando às tendências do mercado.
Katia Bello
Diretora Administrativa

Neolink, nova sede da Unimed-Rio

Negócio em
transformação

A Unimed-Rio promoveu algumas
mudanças na estrutura do negócio
durante a atual gestão:

Venda da sede é aprovada pelos
MARÇO
DE 2018

cooperados em Assembleia.
Neolink, empreendimento ao lado
do Hospital Unimed-Rio, será a
nova sede da operadora em 2020.

A Unimed-Rio Participações e
Investimentos S.A. adquiriu ações
DEZEMBRO
DE 2018

da Helmond Oncologia S.A,
uma joint venture de controle
compartilhado, em meados de
dezembro de 2018.

SETEMBRO
DE 2019

Em setembro de 2019, houve a
aquisição da empresa GSH MED
(Banco de sangue)

Em dezembro do mesmo ano,
DEZEMBRO
DE 2019

as ações (8,25%) da Oncoclínica
Centro de Tratamento
Oncológico foram vendidas.
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Estrutura
societária

CENTRO DE
EXCELÊNCIA
ONCOLÓGICA

CENTRO DE
EXCELÊNCIA
FÍSICA

PA
BARRA DA TIJUCA

HOSPITAL
NORTE D’OR

PA
COPACABANA

UNIMED-RIO

UNIMED-RIO

PARTICIPAÇÕES E
INVESTIMENTOS

UNIMED-RIO
EMPREENDIMENTOS
MÉDICO E
HOSPITALARES
HOSPITAL
UNIMED-RIO

UNIMED-RIO
INSTITUTO
UNIMED-RIO

SOLUÇÕES
EM SAÚDE
ESPAÇO
PARA VIVER
MELHOR

HELMOND
ONCOLOGIA S.A.

GSHMED
HEMOTERAPIA
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Avanço
digital

Novo Sistema de Gestão
Em 2018, o NEO, há mais de 10
anos considerado o coração de toda
operação, foi substituído pelo software
Top Saúde, um sistema mais atual e
muito mais seguro.

Vendas online
No final de 2018, foi lançada a venda
online do Unimed Odontológico, um
marco histórico para a cooperativa.
Em 2019, as vendas diretas pelo site
representaram 20% do total.

App
Em 2019, foram feitos 128 mil downloadsno aplicativo da Unimed-Rio,
que inclui o Guia Dental. A plataforma
permite que os clientes possam acessar
todos os contatos da rede médica,
acompanhar processos de reembolso
e conhecer as novidades do plano.
18

URA Automatizada
(Unidade de Resposta Audível)
Em março de 2016, a Unimed-Rio
se tornou a primeira operadora de
planos de saúde do país a implantar
um sistema automatizado de atendimento ao cliente.

Site
O site da Unimed-Rio recebeu 1,7
milhão de usuários em 2019, chegando
a mais de 12 milhões de visualizações de página. Diversos serviços digitais foram disponibilizados na atual
gestão, como reembolso online, novas
áreas exclusivas para clientes e corretoras, entre outros.

Novas áreas
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`

Central de Gestão de Contratos

`

Assessoria de Novos Negócios

`

Compliance

Presença nas
Redes Sociais

13mil
97mil
30mil
4,2mil
2,4mil
20

Conquista
Credibilidade, transparência
e engajamento se tornaram
palavras de ordem na nova gestão.
Denise Durão
Diretora Médica e Vice-Presidente

Clientes
A Unimed-Rio fechou 2019 na liderança do
mercado de saúde suplementar do município
do Rio de Janeiro com 14,8% de market share.
O número de clientes da operadora no ano foi
de 745 mil beneficiários, sendo 188 mil novas
vidas, maior taxa desde o início da gestão.
REDUÇÃO DE RECLAMAÇÕES

Uma das maiores vitórias da atual gestão foi a
redução de mais de 50% das Notificações de
Investigação Preliminar (NIPs). Desde 2017, o
número se mantém estável, em torno de 3.400
reclamações junto à ANS.
HISTÓRICO DE NIPS (ANO A ANO)
7
6

6676

5
4

3368

3450

3504

3
2
1
0

2016

2017

2018

2019

A ampliação do trabalho da Ouvidoria foi fundamental para essa conquista, que permitiu ainda a
liberação de todos os planos da Unimed-Rio para

Em 2019, foram cerca de
10 mil demandas nesse canal, aumento
de 1.500 em relação a 2016.
comercialização.
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PROJETOS IMPLANTADOS NESTA GESTÃO
`

Hotsite “Resolva seu problema”

`

Canal “Colaborador Ouvidor

`

Contato com clientes reincidentes

`

Pesquisa presencial sobre Satisfação
do Atendimento

NOVA CENTRAL DE ATENDIMENTO

A operadora transferiu parte de seu atendimento
telefônico para a Atento, renomada empresa de
serviços de relacionamento com clientes. Além da
evolução digital e da melhora na performance, este
acordo gerou economia e trouxe mais agilidade,
com diversos recursos (bots, chats, telechamadas,
atendimento via WhatsApp). Pela eficiência no
Contact Center, a Unimed-Rio foi a primeira operadora a receber a certificação ISO 9001.
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Cooperados
As ações para esse público foram realizadas
com base nos seguintes pilares estratégicos:
Inovação & Transparência; Visibilidade &
Reconhecimento; Educação & Qualificação;
Benefícios & Vantagens.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Plataforma foi criada para prestar contas e
apresentar resultados financeiros aos sócios,
e também atua como um norteador para os
médicos, que têm acesso aos seus dados
personalizados. A Área Exclusiva do Cooperado,

o Portal, teve 631
mil visualizações, em 2019, frente a
600 mil de 2018.

onde fica localizado

PROJETO NOSSA REDE
A nova diretoria implementou medidas para
estimular a participação ativa no dia a dia da rede
própria. Este projeto permite que cooperados
das especialidades cardiologia, clínica médica,
ortopedia e pediatria trabalhem nos prontos
atendimentos da Unimed-Rio.

Atualmente, são 111 cooperados participando do programa.
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EDUCAÇÃO CONTINUADA
`

ClinicalKey

Desde dezembro de 2018, a operadora oferece
para todos os seus cooperados e colaboradores
médicos acesso gratuito a uma das maiores
fontes de busca clínica do mundo. A plataforma
disponibiliza conteúdos em todas as especialidades da medicina (mais de 40 especialidades
médicas e cirúrgicas).

`

Ciclo de Estudos para Secretárias
Com o objetivo de qualificar as
profissionais, o programa oferece
anual
mente diversos temas,
como Organi
zação, Finanças
Pessoais, Faturamento e Apresen
tação Pessoal e Automaquiagem.
Na atual gestão, mais de duas mil
secretárias participaram.
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Colaboradores

INVESTIMENTO EM CAPACITAÇÃO
Durante toda a gestão, foram oferecidos diversos
cursos e programas de aperfeiçoamento e atuali-

Somente em 2019, foram mais de
300 temas diferentes, com uma média
de 15 horas de treinamento por colaborador. Outra novidade foi o lançamento, em 2018,
zação.

do DON (Desenvolvimento Online), a nova plataforma online de ensino a distância da Unimed-Rio.

NOVO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
Lançado em 2018, o documento online traz
as diretrizes éticas da cooperativa e norteia a
conduta da empresa como um todo.

CANAL DE INTEGRIDADE
Criado em outubro de 2018, garante comunicação segura para relatar comportamentos que
vão de encontro às diretrizes éticas do Grupo ou
à legislação vigente. As informações registradas
são recebidas pela Deloitte.
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Uma das metas da nova gestão era equilibrar as finanças da operadora e, para isso, foi
preciso reduzir o quadro de colaboradores.

3.605

colaboradores em 2019
redução de cerca
de 10% em relação
a 2016

30%

redução na Operadora
De 1.530 colaboradores,
em 2016, para 1.083

60%

de mulheres

na trajetória de gestão
atualmente

112
PCDs

em 2019,
frente aos 82
em 2016
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114%

a mais de estagiários
e jovens aprendizes
em 2019 comparado
com 2016

Rede
médica
MELHORIAS
A gestão da Unimed-Rio, que iniciou em
agosto de 2016, implementou uma série de
ações com o objetivo de garantir transparência, qualidade e agilidade nos processos
que envolvem os prestadores, além de
controle dos custos assistenciais. As melhorias são focadas em dois pilares: automação
e gestão do paciente.
`

Núcleo de Gestão do Paciente
Formado por uma equipe multidisciplinar,
foi criado para atuar de forma mais eficaz
no acompanhamento das internações.

`

Auditoria via web
Sistema criado para otimizar o processo
de faturamento e contribuir para a redução
de papel.

NOVOS CREDENCIAMENTOS
A rede credenciada da Unimed-Rio conta com
376 prestadores, sendo 82 hospitais e 294
serviços de apoio à diagnose e terapia (SDAT).

39 novos prestadores
passaram a fazer parte da lista.

Em 2018 e 2019,
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Rede
Médica

4

1

Centro de
Excelência
Oncológica

Hospital
Unimed-Rio

6

PA Copacabana

Espaço para
Viver Melhor

3

5

Centro de
Excelência
Física

2
PA Barra da Tijuca

1

HOSPITAL UNIMED-RIO

159 mil
Atendimentos
Aumento de 42%
em relação a 2016

2

Satisfação geral
2019

Novos exames
em 2019
Quase o dobro
oferecido em 2016

PA BARRA DA TIJUCA

475 mil

29

83%

+ 110 mil

230 mil

Atendimentos
2016 a 2019

Exames externos
2016 a 2019

2,65%

79%

Taxa de internação
2019

Satisfação geral
2019

3

PA COPACABANA

455 mil

166 mil

2,52%

80%

Aumento
em relação a 2016

Satisfação geral
2019

Atendimentos
2016 a 2019

4

ESPAÇO PARA VIVER MELHOR

140 mil
Atendimentos
2019

5

6
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Média mensal
2016 a 2019

11.5 mil
Média mensal
2019

58%

85%

Aumento
em relação a 2016

Satisfação geral
2019

44%
Atendimentos
no Espaço
Fisioterapia
Convencional
2019

CENTRO DE EXCELÊNCIA FÍSICA

81 mil

21%

6.8 mil

Atendimentos
2016

Aumento
em relação a 2016

Média mensal
2019

CENTRO DE EXCELÊNCIA ONCOLÓGICA

PARCERIA ENTRE A UNIMED-RIO E O GRUPO ONCOCLÍNICAS

57 mil

74%

5 mil

Atendimentos
2019

Aumento
em relação a 2016

Média mensal
2019

HOSPITAL UNIMED-RIO
`

`

Certificações
•

Selo máximo da Organização Nacional de
Acreditação: o certificado de Excelência
ONA III, em janeiro de 2019

•

Certificado de Distinção na Identificação e
Tratamento da Sepse, emitido pelo Instituto
Latino Americano da Sepse (ILAS)

•

Certificado Top Performance, que colocou a
UTI Pós-Operatória entre as melhores do país

Novos setores
•

`

Foram criados Leitos Pré-Operatórios
(LPO) e Leitos Intensivos de Atendimento
Hospitalar (LIAH)

Práticas sustentáveis
•

Implementação de ações de eficiência energética e de redução no consumo de água potável
resultou economia de R$ 441 mil em 2018.

VÍDEO DIA DO DESEJO

Em 2019, foram realizadas duas
edições do projeto Dia do Desejo
(abril e setembro), que atende
os pedidos dos pacientes de
média e longa permanência no
Hospital Unimed-Rio.
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PA BARRA DA TIJUCA E PA COPACABANA
Desde outubro de 2017, os clientes Unimed-Rio
passaram a realizar exames de imagem eletivos
nas nossas unidades de pronto atendimento.
A Unimed-Rio é a única operadora de saúde que
realiza exames laboratoriais e de imagem 24
horas por dia, todos os dias da semana, em seus
prontos atendimentos. O projeto foi implementado na atual gestão.

VÍDEO DIA DAS CRIANÇAS

Para tornar a ida ao médico
mais descontraída e divertida para os seus pequenos
clientes, a Unimed-Rio transformou seus pediatras em
super-heróis.

ESPAÇO PARA VIVER MELHOR
Em 2017, o espaço passou a oferecer o Coaching
Saudável, voltado para pacientes obesos, candidatos à cirurgia bariátrica e pessoas que se
submeteram ao procedimento e desejam realizar
acompanhamento. Em 2019, foram cerca de 5
mil beneficiários atendidos.
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Instituto
Unimed-Rio
Braço acadêmico do grupo, está localizado
no Hospital Unimed-Rio. Nesses quatro
anos, o trabalho se intensificou. Confira as
principais ações:

Nos últimos quatro anos, foram

130 sessões clínicas,
recebendo cerca de 3.400
participantes.
mais de

Convênio de cooperação técnico-

300
colaboradores do Hospital
receberam treinamento BLS
(Suporte Básico de Vida).
científica com a Unigranrio:

MBA “Saúde Suplementar”:
Parceria do Instituto com a
Universidade Católica de Petrópolis
e IPETEC.

Parceria com o IBKL para cursos

Participação de
mais de 550 pessoas.
e workshops.
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20
trabalhos apresentados no 36º
Congresso da Sociedade de
Cardiologia do Estado do Rio de

Somente em 2019, foram

Janeiro, no XVI Fórum Internacional
de Sepse e no Congresso Brasileiro
de Medicina Intensiva.

Implementação do programa de
residência em Clínica Médica e
Cardiologia, com a formatura da
primeira turma em 2018. Em 2019,

estreia dos cursos em em
Radiologia e Ecocardiografia.
Atualmente, o Hospital possui
13 residentes.

Formatura da quinta turma
do Programa de Estágio Aca
dêmico em Terapia Intensiva,
em julho de 2019, com 16 formandos.

Realização de 8 fóruns e simpósios médicos, em 2018 e 2019, em

parceria com Grupo Dasa e
Pfizer.
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Reconstrução
da marca
As iniciativas de comunicação
e marketing tornaram-se peças
fundamentais do plano de recuperação
para garantir bons resultados.
Carlos Bichara
Diretor de Mercado
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Campanhas
e ativações

2017

“Nada como
voltar para casa”

O objetivo era ampliar alcance e visibilidade da
marca e aumentar a base de beneficiários, incentivando antigos clientes a retornarem. A estimativa
é que a campanha tenha impactado 4 milhões de
pessoas. Nos seis meses que a campanha esteve
no ar, 119 mil pessoas se tornaram clientes da
Unimed-Rio, um aumento de 82% em relação ao
primeiro semestre de 2017.

Nada
como
voltar
para
casa.
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A Unimed-Rio
que você conhece
está esperando
por você.

2018

“O Rio pede uma
vida mais saudável”

Foi inspirada na campanha Mude 1 Hábito, da
Unimed Nacional, que celebra a cidade e sua
relação com a natureza. Durante a campanha, a
ativação “Curta o Rio” foi criada para estimular os
cariocas a adotarem hábitos mais saudáveis com
atividades ao ar livre. Foram gerados mais de 20
mil leads ao longo da campanha digital e mais de
3 milhões de pessoas foram impactadas.
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2019

“Esse é o plano
do carioca”

A campanha busca incentivar a vida outdoor,
sempre com o foco na mudança de hábito. A ideia
era celebrar o carioca e seu lifestyle, trazendo, nas
peças, imagens e situações que retratam o dia a
dia na cidade do Rio. Foram gerados quase 10 mil
leads em 2 meses de campanha. Nesse período,
mais de 5 mil pessoas se tornaram clientes.

MENOS SÉRIE, MAIS

ˆ
POR DO SOL

ESSE É O PLANO
DO CARIOCA
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CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.

2019

“Mude 1
Hábito”

Este é um projeto da operadora que estimula seus
clientes a seguirem uma vida mais saudável. A
Unimed-Rio passou a oferecer, desde 2019, mais
de 50 aulas semanais, gratuitas, de seis modalidades diferentes (Yoga, HIIT, Beach Workout,
corrida e Pura Vida), em 16 locais do Rio de Janeiro.
Ao todo, mais de 5 mil pessoas foram impactadas
pelo projeto.
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Destaques
da imprensa

40
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Prêmios e
reconhecimentos
Prêmio Marketing Contemporâneo
2018, da Associação Brasileira de
Marketing e Negócios (ABMN), na
categoria Comunicação integrada, com
“4 anos em 1: o resgate da credibilidade
da marca Unimed-Rio”
Prêmio Aberje Nacional (2018),
também na categoria Comunicação
Integrada, com “4 anos em 1: o resgate
da credibilidade da marca Unimed-Rio”
Prêmio Top Performer (2019):
UTI Pós-Operatória do Hospital
Unimed-Rio é considerada uma das
melhores do país.
8ª melhor empresa para trabalhar no
Rio de Janeiro e 79º no Brasil, Great
Place To Work (2019)
5ª maior e 10ª melhor empresa de
serviços de saúde no país, Maiores &
Melhores da Revista Exame (2019)
Prêmio Marketing Contemporâneo
2019, da Associação Brasileira de
Marketing & Negócios (ABMN), pela
categoria Marketing Institucional,
com o case “Mude 1 Hábito: mais que
um discurso de marca, um convite ao
carioca para se tornar uma versão ainda
melhor de si mesmo”
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Quer saber mais sobre
a Unimed-Rio?
CLIQUE AQUI.
Relatório Anual 2019

Rio

44

