
Comunicação é a nossa vida!



O Grupo Mídia é um conglomerado de Mídia, Comunicação e 
Eventos, com posicionamento relevante em todos os segmentos 
em que se faz presente. É organizado estrategicamente por 
unidades de negócios e um extenso portfólio com foco em 
Conhecimento, Relacionamento e Negócios. A missão da Empresa 
é aproximar organizações e players, gerando Conteúdo, criando 
comunidades, conectando pessoas e marcas, proporcionando 
reais oportunidades para todos nos segmentos em que atua.



 Somos Grupo Mídia Healthcare, o Hub da Saúde, uma 
comunidade rica em inputs e awareness, ancorados em uma 
plataforma Omnichannel.

Somos uma comunidade formada por pessoas, instituições e 
empresas interessadas no desenvolvimento e na transformação 
do setor.

Agimos através de uma plataforma multicanal.
Atuamos no presente e pensamos no Futuro.
Comunicação é a nossa vida! 

Quer falar com o mercado de saúde? Fale com a gente!

Atuação na Saúde



2019



O Fórum HCB é um encontro estratégico da Ver-
tical Grupo Mídia Healthcare focado em gerar 
conhecimento, relacionamento e negócios para 
os principais players do setor, conectando pes-
soas, criando tendências e oportunidades com 
criatividade e de forma disruptiva. Pelo sexto ano 
consecutivo, o fórum HCB recebe cerca de 300 
executivos do setor, como CEOs, CIOs, CFOs, en-
tre outros líderes dos principais hospitais, Opera-
doras, Farmacêuticas, Laboratórios, Associações 
e empresas parceiras para debaterem tendên-
cias, inovações, novas ideias, desafios e estraté-
gias. Espaço oportuno para discutir coletivamen-
te o futuro da Saúde.

Durante todo um final de semana, os gestores 
são convidados a participar de palestras, jantares, 
shows e da solenidade de premiação Excelência 
da Saúde. Também desfrutarão de momentos de 
lazer e ações especiais de nossos patrocinadores.

O evento



“Construindo o Futuro da Saúde”
Os painéis e palestras do Fórum Healthcare Business 2019 trarão discus-
sões sobre os desafios a serem enfrentados, os novos cenários do setor 
e o papel de cada player na construção da “Saúde que queremos”.

Tema



Fórum Saúde Suplementar 
O Fórum trará o panorama contemporâneo do mercado 

de saúde brasileira suplementar, com suas discrepâncias e 
desafios frente às transformações atuais e futuras que estão 
acontecendo na área da saúde. Valor em Saúde, redução 
e desperdício, competitividade baseada em valor e a Saúde 
Suplementar como propulsor da economia do país são alguns 
dos temas que nortearão o Fórum.



Fórum de Tecnologia
Uma nova era da informação aberta no âmbito da saúde 

está em curso. O aumento dos registros eletrônicos, a 
implantação de sistemas de gestão hospitalar, as mudanças 
com a Lei Geral de proteção de Dados, a inteligência 
artificial, entre outras transformações tecnológicas serão 
tema discutidos durante o Fórum.



Fórum de Gestão na Saúde
O ambiente atual da saúde e os riscos e oportunidades 

que se apresentam nortearão os temas do Fórum de Ges-
tão na Saúde. Debates e palestras elucidarão uma melhor 
compreensão do momento que o país passa e a questão 
da assistência à saúde neste contexto para que os partici-
pantes não somente tenham uma melhor compreensão do 
momento atual, mas que também possam se posicionar em 
relação ao futuro.

Discussões sobre modelo de remuneração e financiamen-
to, integração e confiança entre atores da Saúde para uma 
Medicina baseada em valor, a necessidade de modernizar 
a gestão serão temas-chaves neste fórum.



Eventos paralelos

Fórum de Infraestrutura e Facilities

Fórum Gestão de Enfermagem 

A operação de facilities em ambientes de saúde caminha para desempenhar um papel mais 
estratégico na gestão de um hospital, promovendo não apenas uma experiência melhor para pacientes, 
familiares e funcionários, como também o aumento da receita e a redução de despesas. Desparta-se 
cada vez mais o olhar pelo placemaking, que visa planejar, criar e gerir os espaços que são totalmente 
voltados para as pessoas. Os debates do Fórum de Infraestrutura e Facilities trarão debates sobre esta 
visão e como as instituições de saúde têm repensado seus espaços a fim de atender diferentes perfis 
e necessidades do paciente.

A Enfermagem representa sempre um percentual acima de 
50% dos profissionais de uma instituição de saúde, e no cenário 
atual de transformação digital, é vital a sua capacitação para 
atuar e praticar a sua essência para o cuidado. A tecnologia 
e a humanização são dimensões indissociáveis na gestão em 
Enfermagem. Nesse sentido, o Fórum Gestão de Enfermagem 
trará debates sobre tecnologia na Enfermagem, avanços e 
tendências a fim de empoderar uma enfermagem engajada 
e competente com os líderes destes setores. 



O evento propiciará aos participantes uma grade 
de conteúdo aprofundada sobre as questões mais 
relevantes do setor da Saúde, envolvendo nas 
discussões e debates especialistas e executivos de 
todos os elos da cadeia.

Além do networking gerado pela 
programação de conteúdo, o evento oferece 
experiências únicas com shows, diversão, arte, 
gastronomia e muito mais.

CONHECIMENTO

RELACIONAMENTO



Pule etapas e converse diretamente com quem 
decide: o Fórum HCB possibilita a conexão 
entre gestores com poder de decisão na Saúde 
com as melhores empresas de equipamentos e 
serviços para o setor..

Conexão com os principais visionários do 
mercado, como economistas, pensadores e 
CEOs sobre os mais variados assuntos voltados 
ao Futuro da Saúde.

NEGÓCIOS 

INSPIRAÇÃO 



Situado a menos de uma hora da cidade de São 
Paulo, o Casa Grande Hotel é um resort 5 estrelas à 
beira mar, numa área de 45 mil m². É considerado um 
dos hotéis mais charmosos de todo o litoral brasileiro. 
Com uma arquitetura única, em um estilo autêntico 
colonial brasileiro, o resort se destaca em sua 
decoração, no toque sofisticado e contemporâneo 
de suas acomodações. 
Ambiente perfeito para os gestores da Saúde e seus 
familiares desfrutarem de momentos inesquecíveis de 
relacionamento, lazer e descanso.

LOCAL ESTRATÉGICO



Além da programação oficial do evento, temos uma agenda de 
atividades e diversão para as famílias dos nossos convidados.

Acreditamos que pessoas precisam estar juntas para ampliar conhecimento, 
expandir relacionamentos e impulsionar carreiras e negócios. 

Surpreenda-se com o Healthcare Business. Viva um ano em três dias!

Aproveite a experiência que o fórum HCB proporciona para você! 

DIVERSÃO PARA A FAMÍLIA



FÓRUM HEALTHCARE BUSINESS 2018



Palestrantes de 2018



Associação

Palestrantes de 2018



Alguns participantes
Adiel Fares ClÍnica Fares

Ailton Brandão  CIO do Hospital Sírio-Libanês

Alceu Alves da Silva VP da MV

Andrew Frank Storfer CEO Da America Energia

Antônio José Pereira  Superintendente do HCFMUSP

Antonio Luis Cesarino de Moraes Navarro Hospital Amaral carvalho

Claudio Lubasher  Diretor do Hospital Santa Cruz

Dario Antônio Ferreira Neto  Hospital Edmundo Vasconcelos

Denise Santos CEO da Beneficência Portuguesa de São Paulo

Enrico de Vetorri Deloitte

Erico Coelho Air Liquide

Fábio Carvalho CIO do Hospital Adventista de São Paulo

Francisco Balestrin Presidente da Federação Internacional dos Hospitais (IHF) 

Giovani Felipe Guastelli Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Gonzalo Vecina Neto Professor na Faculdade de Saúde Pública da USP

Gustavo Carvalho  Diretor do Hospital Vera Cruz

Jacson Barros  Diretor do DATASUS

Jocelmo Mews Diretor de Operações da Pro Saúde

José Francisco Moron Morad Unimed Sorocaba

Lauro Miquelin CEO da L+M

Leandro Santini Echenique Hospital Moriah



Alguns participantes Alguns participantes

Lidia Abdalla CEO do Grupo Sabin

Lilian Quintal Hoffmann CIO da Beneficência Portuguesa de São Paulo

Luís Márcio de Araújo Ramos Hospital Marcio Cunha

Luis Rodrigo Milano Hospital Pilar

Luzia Sarno Grupo Fleury

Maciel Costa Hospital Santa Catarina Blumenau

Maria Lúcia Pontes Capelo Vides Superintendente do Hospital Edmundo Vasconcelos

Mario Vrandecic Presidente do Biocor Instituto

Paulo Chapchap CEO do Hospital Sírio-Libanês

Paulo Henrique Fraccaro Superintendente da ABIMO

Paulo Vasconcellos Bastian Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Pedro Palocci São Lucas

Roberto Sá Menezes  Provedor da Santa Casa da Bahia

Rodrigo Lopes CEO do Grupo Leforte

Salim Lamha MHA Engenharia

Teresa Sacchetta  UHG

Valdesir Galvan CEO da AACD

Valdir Ventura CEO do Grupo São Cristóvão

Vitor Basso Diretor da Opuspac

Walmor Brambilla Hospital Santa Paula
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Sucesso absoluto 
Veja o vídeo e sinta um pouco da magia do evento!



- Exposição de sua marca e seus produtos
aos principais gestores do setor da Saúde.

- Oportunidade de impactar o verdadeiro 
decisor de compra.

- Espaço propício para apresentar, através 
de conteúdo, as soluções de sua marca 
para o setor, demonstrando aos gestores. 
os diferenciais de sua empresa.

Impactar os gestores proporcionando experiência e garantindo momentos de descontração e lazer.

Mostre sua marca



Público
Presidentes e principais C-Levels

Tema 
“Construindo o Futuro da Saúde”

Data
20 a 22 de Setembro

Local
Casa Grande Hotel Resort & SPA – Guarujá - SP

2019



São Paulo
Sucursal: Avenida Paulista, 2202 - 6º Andar, Conjunto 65.

Bairro: Bela Vista - São Paulo 
 

Ribeirão Preto
Matriz: Av. Braz Olaia Acosta, 727 - Sala 202 e 207

Bairro: Jardim California, Ribeirão Preto - SP
Telefone: +55 16 3913 - 9800

comercial@grupomidia.com

www.healthcarebusiness.com.br

www.grupomidia.com


