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uniMed-rio

desde 2000, o mercado de planos de saúde 
no Brasil está estagnado. O crescimento dos 
últimos 5 anos foi menor que 1%.  Não há 
gente disponível, esperando para ser “con-

quistada” por planos que ofereçam o melhor serviço, 
o melhor custo X benefício ou a melhor proposta 
de comunicação. O mercado está saturado. Quem 
pode ter plano já tem. Quem não pode, não pode. 
Portanto, hoje temos 1.274 operadoras brigando por 
34 milhões de pessoas. E quem quiser ganhar a 
briga tem que tirar clientes da concorrência. Esse é 
o retrato da categoria.

DIAGNóSTICO

Neste cenário, a Unimed-Rio precisava encontrar 
uma nova forma de se comunicar para que pudesse 
crescer em um mercado em retração, sem compro-

M a r C e l o  g i a n n u b i l o

A Unimed-Rio é uma cooperativa administrada por médicos, com 
três décadas de tradição, mais de 1.300 colaboradores e o maior 
faturamento do sistema Unimed, além de reconhecida participação 
na divulgação nacional da marca. É líder do mercado carioca de 
planos de saúde, atendendo mais de 500 mil usuários. Reúne cerca 
de 4.300 profissionais cooperados em quase 50 especialidades e 390 
hospitais, clínicas, laboratórios e outros prestadores credenciados. 
Tem mais de 89% de clientes satisfeitos e 89% de satisfação na 
classe médica. Os médicos da Unimed-Rio são os que possuem 
melhor remuneração entre todos os planos de saúde da cidade.
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- Anúncio Maiores e Melhores
- Dia Internacional da Mulher

Objetivos da Unimed-Rio
• Reposicionar a Marca Unimed-Rio, tornando-a 
mais forte e consolidando sua liderança no merca-
do.
• Diferenciar a comunicação da Unimed-Rio dos 
demais planos de saúde, 
estabelecendo uma per-
sonalidade única para a 
marca.
• Construir uma campa-
nha publicitária enfatizan-
do a prevenção à saúde e à 
qualidade de vida.
• Ser uma marca impac-
tante.
• Ser uma marca Top of 
Mind no Município do Rio 
de Janeiro.
• Aumentar a base de clien-
tes e fidelizar os atuais.
• Fazer com que o consu-
midor veja a Unimed-Rio como a melhor empresa 
de planos de saúde porque é mais humana, ética, 
criada e pertencente aos médicos e, por isso é a que 
se dedica a oferecer o melhor para o cliente.

mArkETING ESpOrTIvO

Principais Conceitos
• Marketing Esportivo - é um conceito amplo, 

integrado à linguagem do marketing convencional 
e traduzido através do esporte. Possui as seguintes 
abordagens:

• Marketing dos Esportes - Consiste no planeja-
mento e gestão de marketing de uma entidade espor-
tiva e/ou de uma entidade de produtos esportivos que 
visam a promover e difundir suas marcas.

• Marketing através do Esporte - Consiste na uti-
lização do esporte como arma dentro das estratégias 
de comunicação da empresa. Formas de associação 
de marcas ao esporte: celular, jornal, placas, revis-
tas, TV, internet, rádio, eventos, promoções, social, 
equipes, patrocínios, atletas, dentre outros.

Objetivos da Unimed-Rio
• Maximizar a exposição da marca
• Transferir a emoção e a competitividade do 
evento

meter sua rentabilidade nem abrir mão de seu target 
estratégico (classes AB).

Crescer e fortalecer a marca neste cenário era 
um desafio, e demandava a criação de diferenciais 
competitivos.

Com um posicionamento acertado (baseado em 
qualidade de vida) e um discurso oposto ao da ca-
tegoria (baseado em tecnologia/doença), a estratégia 
encontrada foi fortalecer o posicionamento (e assim 
polarizar ainda mais a categoria – deixando claro 
que a proposta da Unimed era diferente das demais), 
com o objetivo de gerar paixão pela marca, e por fim 
aumentar os índices de preferência.

Dessa forma, adotamos a estratégia do Marketing 
Integrado.

O mArkETING INTEGrADO

Conceito
“Exige uma sincronia interna dos diversos setores 

da entidade onde se insere a unidade de informação, em 
todos os níveis hierárquicos. As metas são definidas, e 
é feita uma ação conjunta, visando ao sucesso final das 
vendas”. (Costa, 1986)
• O Marketing Integrado requer mudanças compor-
tamentais;
• Todos na instituição têm uma parcela de respon-
sabilidade por tudo o que for produzido em prol do 
cliente, em todos os setores desta instituição;
• Marketing Integrado em uma unidade de infor-
mação:

- É importante que todos as pessoas que traba-
lham em uma unidade de informação pratiquem o 
Marketing Integrado;

- Pelo contato direto que possuem com os clientes, 
estes profissionais tendem a conhecer melhor suas 
preferências, o que torna mais fácil satisfazê-las;

- Todos devem transmitir ao cliente a mesma 
imagem de presteza e precisão de respostas, qua-
lidade e uniformidade de trabalho e de conduta de 
atendimento.

mIx DE mArkETING

Publicidade / Propaganda
• Campanha de Fortalecimento da Marca 
– Receita
• Campanha Fim de Ano
• Ações Pontuais

- Dia dos Pais
- Dia do Médico

Unimed-Rio 
precisava 

encontrar uma 
nova forma de se 

comunicar para 
que pudesse 

crescer em um 
mercado em 

retração
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• Reforçar a imagem corporativa

Patrocínios da Unimed-Rio
• Fluminense
• Maracanã
• Atletas patrocinados
• Juliana Veloso - Salto Ornamental
• Vinícius Waked – Natação
• Oliver Vitor – Tae-kwon-do
• Bruno Ribeiro – Jiu – Jitsu
• Tammy Takagi – Salto Ornamental

Outros Patrocínios
• Campeonato de Hipismo
•  Copa Tênis dos Médicos
•  Circuito Unimed de Tênis
•  1º Troféu Unimed-Rio de Golf
•  9º Santa Mônica Fitness
•  Clínica de Caminhada na 
Lagoa

mArkETING CULTUrAL

Conceito
Marketing Cultural é uma fer-

ramenta de comunicação que, se 
aplicada com critério e seriedade, 
só oferece vantagens para os patrocinadores, artistas, 
produtores e, alvo maior, o cidadão brasileiro.

Ganhos para a empresa
O Marketing Cultural apresenta soluções a 

três novas exigências do mercado: necessidade de 
diferenciação das marcas, diversificação do mix de 
comunicação das empresas para melhor atingir seu 
público e necessidade das empresas se posicionarem 
como socialmente responsáveis.

Objetivo da Unimed-Rio
Concentrar investimentos em ações que promo-

vam a valorização da marca e/ou melhor relaciona-
mento com clientes, cooperados e prospects.

Pontos patrocinados
• Bar do Tom (desde 1999)
• Claro Hall (desde 2000)
• VI Cobrapem
• Rio Claro de Verdade
• Coca-Cola Vibezone
• Oi Noites Cariocas
• Congresso Médico Unimed-Rio

mArkETING SOCIAL

Conceito
O Marketing Social ou diz respeito ao esforço 

mercadológico no sentido de associar  uma marca 
ou instituição a uma causa social, que pode ser o 
desenvolvimento de campanhas (para prevenção da 
saúde e o estímulo à leitura, por exemplo) doações 
para entidades assistenciais, parcerias com entidades 
filantrópicas, desenvolvimento de trabalho com as 
comunidades carentes etc.

Objetivo da Unimed-Rio
Apoiar projetos voltados para a melhoria das con-

dições de vida de crianças, adolescentes e idosos.

Apoios da Unimed-Rio
• Adoção do Canteiro da Av. Armando Lombardi

• Adoção do Can-
teiro da Av. Ayrton 
Senna
• Adoção da Lagoa 
Rodrigo de Freitas
• Retiro dos Artistas
• REPARTIR - As-
sociação de Apoio às 
Crianças do Hospital 

Municipal Jesus
• Associação Saúde Criança Renascer

mArkETING DE INCENTIvOS

Conceitos
É importante ressaltar que motivação é diferente 

de Incentivo.
• Motivação - Motivo pelo qual as pessoas fazem 
uma ação, algo interno.
• Incentivo - Aquilo que incentiva a pessoa a chegar 
a um determinado ponto, devido a um fator externo 
que lhe é oferecido.

Tipos de premiações
• Dinheiro
• Reconhecimento Público
• Prêmios Materiais (eletrodomésticos, eletroeletrô-
nicos)
• Viagens

A dimensão de uma premiação é feita partindo 
da premissa de que ela tem de ser algo desejado, ou 
então não será uma campanha incentivadora. Por 

uniMed-rio
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isso, que nem sempre a premiação física ou mone-
tária tem sentido.

Ganhos para a empresa
• Força no relacionamento com a equipe;
• Equipe passa a trabalhar ainda mais comprometida 
com os resultados;
• Redução dos custos, pois os resultados obtidos ga-
rantem o retorno do investimento realizado.

O mArkETING DE INCENTIvOS  
DA UNImED-rIO – CAmpANHA  
SELEçãO DE CrAqUES

Para criar uma campanha de incentivo de suces-
so, são necessárias várias etapas, como: desenvolver 
o regulamento, uma identidade visual forte e ações 
diferenciadas.

Por ser uma ação de longo prazo, é essencial criar 
um planejamento e um cronograma para manter a 
campanha viva na mente dos diferentes públicos-
alvos.

Desta forma, a  Campanha Seleção de Craques 
atingiu os objetivos da Unimed-Rio, criando uma 
comunicação eficiente e pertinente ao longo da 
campanha.

Objetivo da Unimed-Rio
• Incremento das vendas, de acordo com as metas 
estabelecidas pela Unimed-Rio.

Meios utilizados para atingir o objetivo
• Planejamento das ações e peças ao longo da cam-
panha para continuar atraindo a atenção e o interesse 
dos corretores.
• Mantendo a equipe motivada através de novida-
des constantes, idéias criativas, pertinentes e ações 
diferenciadas.
• Estabelecendo um canal contínuo de comunicação 
com todos os públicos envolvidos na campanha.

A escolha do tema
• Usar “esporte” como tema incentiva a competitivi-
dade sadia, o desejo de vencer, de superar limites, além 
de agregar esforços em prol de uma meta comum.
• “Futebol” é o esporte preferido do país. Seus termos 
e regras 
são conhecidos pelo público.
• O Brasil é pentacampeão do mundo neste esporte, 
que cativa  e motiva homens e mulheres, sobretudo 
em épocas de Copa.

• Em 2006, foi realizada a Copa do Mundo na Ale-
manha.
• O tema proposto utilizou a “Copa do Mundo” 
como mote para a todas as peças da campanha de 
incentivo, focando na superação de metas e quali-
dade de vida.

Premiação final: corretores
No final da campanha, foram premiados os 07 

melhores vendedores, sendo que o prêmio para os três 
primeiros foi uma viagem para a Copa do Mundo 
na Alemanha para assistir aos três primeiros jogos 
do Brasil. O prêmio incluiu passagem aérea de ida e 
volta, estadia de 13 dias em hotel, refeições e ingressos 
para os jogos do Brasil na primeira fase da Copa, e 
todos os 07 vencedores ganharam um kit para as-
sistir à Copa do Mundo com todo o conforto: uma 
TV 29” tela plana, um home theater e um aparelho 
de DVD.

Premiação final: supervisores
No final da campanha, foi premiado o supervisor 

da melhor concessionária. O prêmio foi uma viagem 
para a Copa do Mundo na Alemanha, para assistir 
aos três primeiros jogos do Brasil. O prêmio incluiu 

Passeio de helicóptero

Almoço Jogo Brasil x Chile

Prêmio para Quiz (bolsas)

Camisas do Brasil Oficiais

Prêmios para o Quiz (Boticário)

Suíte Júnior (Prêmio Extra)

Suíte Luxo (Prêmio Extra)

Almoço Barra Mansa

Prêmios para Quiz (mixer)

Prêmios para Quiz (sanduicheiras)

Prêmios para Quiz (rádios)

Prêmios para Quiz (rodízio Estrela do Sul)

Passeio Saveiro Prêmio Extra Agosto

Vale roupas Zara

Passeio de Saveiro

Vale Comprar Ponto Frio (TV Copa)

Premiações

Figura 1

sAúde

A CrIAçãO DE DIFErENCIAIS COmpETITIvOS



CASE STUDIES

48

passagem aérea de ida e volta, estadia de 13 dias em 
hotel, refeições e ingressos para os jogos do Brasil 
na primeira fase da Copa, e todos os 06 vencedores 
ganharam um kit para assistir à Copa do Mundo 
com todo o conforto: uma TV 29” tela plana, um 
home theater e um aparelho de DVD.

rESULTADOS

• Em 2005 obteve-se um aumento de carteira refe-
rente à 13%, se comparado ao ano de 2004. O que 
pode ser considerado um número significativo para 
um mercado em retração.

unimed-rio, líder de mercado no rio de Janeiro

Figura 2

uniMed-rio

Evolução da carteira - unimed-rio

Figura 3
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• A satisfação geral dos consumidores, em 2005, foi 
indicativamente maior que a observada para o total 
de planos: 88% ante 81% do total de planos.
•  Entre os possuidores de planos de saúde, a Uni-
med-Rio está mais associada a preocupação com 
o consumidor, melhor atendimento, mais honesta, 
cidadã e que mais cresce (Pesquisa DataFolha – se-
tembro/05).
•  Esse resultado garantiu um lugar de destaque para 
a Unimed-Rio na lista das 500 maiores empresas 

do país na edição das Melhores e Maiores da revista 
Exame, 6º na categoria serviços.
•  Durante todo o ano de 2005 obtivemos 99.465 con-
tratos novos contra 13.529 contratos cancelados, de-
monstrando a eficácia da Campanha de Incentivos.
• A Unimed-Rio entrou para o ranking das 150 me-
lhores empresas para se trabalhar, segundo a Revista 
Exame, em 2006.
• A Unimed-Rio continuou sendo líder de mercado 
no Rio de Janeiro, conforme Figura 2.

marcelo Giannubilo é superintendente de Marketing e 
Desenvolvimento da Unimed-Rio.
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