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UNIMED-RIO 
 
Em continuidade ao acompanhamento da saúde financeira da Unimed-Rio, compartilhamos a seguinte matéria 
veiculada no jornal O Globo: 

 

Unimed-Rio quer aumentar carteira de clientes este ano em cem mil pessoas 
 

De janeiro a março, mais 20 mil passaram a ter planos da empresa 
 
RIO - Aumentar a carteira de beneficiários em cem mil até o fim do ano. Esse é o plano da Unimed-Rio, que se 
recupera, embora ainda inspire cuidados. Sob direção fiscal e econômica (espécie de intervenção), a 
cooperativa comemora o resultado positivo de R$ 101 milhões no primeiro trimestre deste ano, contra R$ 5,5 
milhões no mesmo período de 2016. E aproveita o momento para desenhar uma nova estratégia de 
recuperação de sua clientela, após ter renovado em março, por tempo indeterminado, o acordo com o 
Ministério Público estadual e federal, Defensoria Pública, Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 
congêneres do sistema Unimed e fornecedores, o que garante o atendimento a seus usuários. Esse processo 
ajudou a recuperar parte da confiança no mercado. De janeiro a março, cerca de 20 mil pessoas entraram para 
a Unimed-Rio. 

— O pior já passou, mas ainda estamos longe de onde queremos chegar. Uma empresa do tamanho da 
Unimed é como um transatlântico, demora para fazer a curva. Há ainda muito a fazer, mas já se observa 
enorme diferença entre o resultado do primeiro trimestre deste ano e o do ano passado — diz William Galvão, 
diretor financeiro da cooperativa. 

Outro indicador positivo, destacado por Galvão, é a redução da dívida com os bancos, de R$ 464 milhões para 
R$ 248 milhões, em menos de um ano: 

— Uma dívida de dez anos não vai ser paga em dez meses. Como sempre digo, precisamos de duas coisas: 
dinheiro e tempo. Se eu tiver dinheiro, compro o tempo. Se tiver tempo, vou conseguir o dinheiro. E isso o 
acordo nos deu. 

Número de queixas diminuiu 

Atualmente, a empresa ocupa a terceira posição do Índice Geral de Reclamações (IGR) da ANS. Pelos dados 
de março, os mais recentes disponíveis da agência, o IGR da Unimed é 10,17. O índice médio das operadoras 
de grande porte nesse período foi de 2,77. No momento mais crítico, em novembro passado, o índice da 
cooperativa chegou a 22,66. 

— O acordo prevê metas de queda de reclamações. Em abril, era de redução de 25%, mas conseguimos 49%, 
na comparação a setembro, que é o parâmetro do documento. — afirma William Galvão, diretor financeiro. 

Fonte: O Globo 
Matéria completa disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/unimed-rio-quer-
aumentar-carteira-de-clientes-este-ano-em-cem-mil-pessoas-21405579 
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