


Case de Sucesso: Experiências Positivas 

para o cliente pós implementação do Jeito 

de Cuidar na Unimed Vitória
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Ações com Cliente Pessoa Jurídica

Fórum Empresarial

Data: 28/06/19  

Local: Itamaraty Hall

Resumo: Evento planejado para 
fortalecer o relacionamento com 
os clientes empresariais, com 
assuntos atuais e relevantes, que 
contribuem para o 
desenvolvimento econômico, 
político e social de nossa cidade, 
nosso estado, nosso país. Este ano 
o palestrante foi Arthur Igreja, 
Mestre Pela Georgetown University
e palestrante em eventos como 
Rock In Rio Academy e Tedx.  Após 
as palestras, ocorreu um bate papo 
com os palestrantes mediado pelo 
Diretor de Mercado Dr. Gustavo 
Peixoto e Diretora de Recursos 
Próprios Dra. Karla Toríbio.
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Ações com Cliente Pessoa Jurídica

RH Experience

Data: 27/09/19

Local: Hotel Golden Tulip

Resumo: Ação realizada para 
gestores de contrato empresariais 
realizado no mês de setembro e 
contou com a presença de 30 
clientes e equipe da Unimed 
Vitória. 

Fonte: GEMAR



Ações com Cliente Final

Ação Verão

Data: 19/01 e 26/01/19  

Local: Praia da Costa (Vila Velha) e Praia da 
Bacutia (Guarapari) 

Resumo: Ação realizada no mês de janeiro e 
fevereiro na com prestação de serviço para 
população e serviços especiais para cliente 
Unimed, com distribuição de protetor solar, 
oficina de percussão, empréstimo de material 
esportivo (frescobol, fresbee, bola para altinha, 
slackline, bumerangue), prancha de stand up, 
show de artista local.
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Ações com Cliente Final

Dia do Cliente

Data: 15/09/19  

Local: Praça dos 
Namorados 

Resumo: Ação realizada 
para comemorar o dia do 
cliente e 40 anos da 
Unimed Vitória, com 
aulão de Ioga, quitanda 
de frutas, distribuição 
de mudinhas de tempero 
verde, empréstimo de 
stand up, apresentação 
da equipe do Dr. 
Unimed, Coral Algazarra 
e artista local.

Fonte: GEMAR



Ações com Cliente Final

Projeto Acolhendo o seu 
Querer 

Data: 2 vezes ao ano (jun e 
dez)

Local: Hospital Unimed

Resumo: O projeto nasceu em 
2018, com objetivo 
proporcionar ao paciente um 
momento de realização pessoal
e acolhimento diante da 
situação vivida no ambiente
hospitalar. Há critérios de 
escolha deste paciente e em
cada edição (2018/2019) foram
realizados 7 desejos de 
diferentes clientes, tais como: 
ir a praia e tomar um milk 
shake, desejo de escutar uma
boa música, tomar sol em local 
com plantas, desejo de rever a 
sua cachorrinha, dentre outros.
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Ações com Cliente Final

Dia das Crianças para 
pacientes em Internação 
Domiciliar

Data: 11/10/19  

Local: Residência dos pacientes

Resumo: Ação realizada para 
pacientes pediátricos da ADUVI 
(Assistência Domiciliar Unimed 
Vitória) com comorbidades que 
os impedem de sair de casa. A 
Turma do Dr. Unimed em 
conjunto com nossa equipe 
assistencial visitou um grupo de 
pacientes em suas residências 
criando um momento lúdico e 
interativo com as crianças, 
além da entrega de lembranças 
deste momento especial.
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Ações com Cliente Final

Projeto Guardiões da Saúde

Data: Contínuo

Local: Unimed Diagnóstico

Resumo: Ação realizada diariamente na 
Unimed Diagnóstico com a família de 
heróis Guardiões da Saúde. A criança 
“corajosa” é premiada com capa de “super
poderes”, certificados de coragem, 
máscaras dos super heróis, medalhas de 
superação e são atendidas por médicos 
que utilizam jalecos coloridos no formato 
das roupas dos super heróis. Além disso, as 
crianças contam com um espaço kids, onde 
elas podem brincar e soltar a imaginação 
com as revistinhas desses heróis, bem 
como aquelas que necessitam de atenção 
especial após os exames contam com 
leitos decorados especialmente para elas e 
o soro fica guardado no porta soro dos 
heróis como uma espécie de “super
poder”. Fonte: GESAU



Jeito de Cuidar para cooperados

✓ Pesquisa de Engajamento nos Consultórios Médicos - Santo Caus;

✓ Fluxo padrão para tratamento de manifestações de cliente em
relação ao médico cooperado;

✓ Pauta “Jeito de Cuidar” no Curso de Admissão de Novos Cooperados;

✓ Ações para cooperados reincidentes em manifestação de clientes;

✓ Ações para cooperados elogiados;

✓ Indicador de manifestação de cliente no Programa Valoriza dos
Recursos Próprios;

✓ Ações “Piloto” no Pronto Socorro Adulto e Pediátrico - HU e PAUV;

✓ Desenvolvimento das Lideranças Médicas no Conceito do “Jeito de
Cuidar”;

✓ Programa de Desenvolvimento considerando grupos de cooperados:
Conselho Social, Chefia Médica, Coordenadores Médicos, Médicos que
trabalham na Operadora e Recursos Próprios, Médicos de Consultório.



Jeito de Cuidar para cooperados


