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CEO do Grupo São Cristóvão é speaker no
Welcome 2020

No dia 28 de janeiro, o Hotel Renaissance foi palco do grande evento que reúne centenas de
executivos da saúde: Welcome 2020.

Com o slogam "O Despertar de uma Nova Década", o evento
promovido pelo Grupo Mídia e que contou com a participação
de 300 pessoas, entre elas líderes de indústrias, laboratórios,
hospitais, operadoras e fornecedores, teve o Presidente/ CEO
do Grupo São Cristóvão Saúde, Engº Valdir Pereira Ventura,
como debatedor da mesa redonda intitula “A busca por um
ambiente seguro e estável de negócios na saúde em 2020”. O
assunto foi discutido juntamente com Giovani Saavedra
(Moderador - Doutor em Filosofia e Direito pela Universidade
de Frankfurt), Rodrigo Lopes (CEO do Grupo Leforte), Amaury Guerrero (CEO do Grupo Opty) e

Leandro Figueira (Vice-Presidente do Conselho de Administração da Abramed). Na ocasião,
Ventura iniciou falando dos planos do Grupo para este ano. “Um ponto fundamental que estamos
trabalhando é a mudança na cultura da Instituição. Temos trabalhado em processos e qualidade,
por meio das certificações, seja no Plano de Saúde, Hospital ou Unidades Ambulatoriais. Outro
ponto que vamos trabalhar com muita força em 2020 é a sustentabilidade e os pilares:
transparência, iniciativa, criatividade e a velocidade das ações”. Já na parte de inovação, o CEO do
Grupo São Cristóvão apontou diversas mudanças feitas na área da tecnologia da informação que
melhoraram os processos Institucionais, “A primeira reestruturação que fizemos foi em TI, pela
segurança de informação e para ter os indicadores em tempo real. A tecnologia da informação
trouxe a automatização de processos manuais que temos trabalhado fortemente. Para que essas
melhorias fossem feitas, contamos também com parceiros na área de tecnologia da informação
para a implementação de projetos.”, afirmou Valdir Ventura.

Durante o Welcome, líderes e convidados também debateram os reflexos da política na saúde,
além de horizontes econômicos, expectativas, demandas, tendências, desafios e oportunidades
no âmbito health para este ano. Os
temas abordados foram: “Perspectivas
para a Saúde em 2020”, “A urgente
necessidade

de

políticas

para

promover a cooperação entre os
setores

público

e

privado,

universidades e indústria para a Saúde
em

2020”,

“Os

desafios

das

organizações de Saúde rumo a saúde
5.0.”, “Reformas – Quais os reflexos na
Saúde com as reformas de 2019 e o
que esperar para 2020?” e “Além dos bits and bytes: digital health como estratégia para um novo
modelo de saúde”.

