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O Fórum Healthcare Business é realizado anualmente desde 2013 e tem como objetivo 
reunir gestores, empresários e empreendedores para um diálogo maior, debatendo novas 
ideias, dificuldades do setor e como vencê-las.

Durante um final de semana, os gestores são convidados para participar de palestras, e 
para a premiação Excelência da Saúde. 

Também durante este final de semana, alguns gestores são convidados para momentos 
de networking e lazer.

O Evento



O tema de 2019:

“Construindo o Futuro da Saúde”



 O conceito da gestão de alta performance ainda é uma novidade nas instituições de 
saúde no Brasil.  Muito comum em países da Europa e nos Estados Unidos, a gestão de alta 
performance está conquistando seu espaço entre as empresas de saúde no país. Voltado 
para mudanças especificamente na liderança, a gestão de alta performance baseia-se nas 
relações colaborativas, flexíveis e mais humanizadas - sejam elas entre profissionais, prestadores 
de serviços, indústria e o mercado.

 Para debater esse novo formato no setor, o FÓRUM HEALTHCARE BUSINESS 2020 vai trazer grandes 
estudiosos e lideranças do país para debater o tema “Construindo o Futuro da Saúde”.

 Serão 4 fóruns realizados ao mesmo tempo que abordarão diferentes vertentes de como 
podemos construir o futuro da Saúde.



Fórum Healthcare Business 2019

LIDERANÇAS FUTURO FÓRUNS



Exposição de sua marca e seus produtos aos principais 
gestores do setor da saúde.
Oportunidade de impactar o verdadeiro decisor de compra.

Oportunidade de apresentar através de conteúdo as 
soluções de sua marca para o setor e demonstrar aos 
gestores os diferenciais de sua empresa.

IMPACTAR OS GESTORES PROPORCIONANDO EXPERIÊNCIA E GARANTINDO MOMENTOS DE DESCONTRAÇÃO E LAZER.

MOSTRE SUA MARCA



 Na noite de sábado, acontece o PRÊMIO 

EXCELÊNCIA DA SAÚDE. Com o objetivo de 

fomentar os investimentos e a inovação na 

gestão hospitalar, essa premiação homenageia 

as instituições que atingiram altos níveis de 

performance em diferentes categorias.

O evento acontece durante um jantar especial 

com a presença de 500 convidados, tal como 

CEOs, Autoridades Públicas, Diretores e Executivos 

da cadeia produtiva da Saúde.



GALERIA DE FOTOS 2019



Alguns participantes do Fórum Healthcare Business 2019







Investimento
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