Plataforma de projetos sociais Cuidar + e Univers são destaques da
RD no Conarh 2018
Nova plataforma social da empresa é tema de palestra no primeiro dia do evento. E
Univers mostrará mais sobre seu programa de benefícios

A RD, maior rede de varejo farmacêutico do Brasil e da América Latina, apresenta
uma nova plataforma de projetos sociais, o Cuidar +, no Conarh 2018. Maria Izabel
Toro, gerente de Investimento Social, fará palestra sobre o tema, nesta terça-feira
(14), primeiro dia do evento. O programa foi criado para promover ações em prol dos
funcionários, clientes e comunidades onde a empresa está presente. Um dos
principais objetivos do “Cuidar +” é beneficiar entidades que trabalham para ampliar
o acesso gratuito a diagnóstico, tratamento e reabilitação em saúde no País.

Já no estande da empresa, os visitantes terão a oportunidade de conhecer mais
sobre a Univers, PBM e gestora de saúde da RD. A Univers é uma plataforma de
negócios especialista na administração de programas de benefícios na aquisição de
medicamentos, para dar praticidade e segurança às empresas, operadoras de saúde
e seus beneficiários.

A equipe de vendas estará no Conarh para apresentar os diferenciais de uma das
maiores PBMs do mercado, com mais de 1.200 grupos empresariais atendidos e 26
milhões de beneficiários. “Temos uma presença histórica no Conarh, pois
participamos do evento desde 2002. Nele, acompanhamos diversas mudanças do
setor até evoluirmos para o conceito de “benefício medicamentos” e a era da
informação, colocando nosso beneficiário cliente na visão central do atendimento.
Certamente somos um grande expoente e também precursores na criação e
execução de soluções PBM para nossos clientes”, afirma Luiz Felipe Bay, diretor de
Vendas Corporativas e Negócios PBM da Univers.

O evento ocorre na capital paulista de terça (14) a quinta-feira (16), no São Paulo
Expo, que fica na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5. A palestra da RD no Conarh é na
terça, na Arena Gympass, às 11h15. O estande da Univers fica na Rua C, nº 7. Para
mais informações, basta acessar os sites www.rd.com.br e https://universpbm.com.br/beneficioFarmacia/
Sobre a Companhia – A RD – Gente, Saúde e Bem-estar foi formada em 2011 a partir da fusão
entre a Droga Raia e a Drogasil, que combinam 193 anos de história no varejo farmacêutico
brasileiro. Com o propósito de “Cuidar de perto da saúde e do bem-estar das pessoas em todos os
momentos da vida”, a empresa possui mais de 1.700 drogarias em 22 Estados, que representam
cerca de 97% do mercado farmacêutico brasileiro. A RD inaugurou em 2017 um total de 210 filiais e
espera abrir outras 240 em 2018. A empresa apresentou uma receita bruta de R$ 13,9 bilhões e um
EBITDA de R$ 1,130 milhões nos últimos 12 meses encerrados em dezembro de 2017.
Sobre Univers – A Univers é uma unidade de negócios, gestora de saúde e marca PBM da RD,
especializada no segmento corporativo e em benefício medicamentos para atendimento de
beneficiários de empresas e operadoras de saúde. A Univers atende mais de 1.200 grupos
empresariais e 26 milhões de beneficiários.
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