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Live – Reimaginando a Medicina

[1]

Impacto global [2]
Dentre as frentes de atuação de nossa responsabilidade corporativa, entendemos que a
comunicação tem papel fundamental para informar os mais diversos públicos e
estimular diálogos produtivos, geradores de ideias transformadoras. Diante das
incertezas do cenário atual, podemos nos angustiar por não ter todas as respostas que
queremos. A pandemia evidenciou ainda mais o fato de que somos entes interdependentes.
O risco de um é o risco de todos e há urgência para a colaboração e empatia.
Por isso, estamos honrados em convidar mentes brilhantes da saúde para debater
digitalmente como a insurgência de uma pandemia global afeta o ecossistema de saúde no
Brasil e no mundo e quais são as maiores barreiras para a vencermos.
Participarão do encontro, além das lideranças da Novartis Brasil, representados pelos
diretores médicos, Luís Boechat e André Abrahão, o CPO Head da unidade Pharma,
Mo Metwally, e eu, Renato Carvalho:
• Denise Santos – CEO – BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo
• Carlos Marinelli – CEO – Grupo Fleury
• Osmar Castellani Jr. – Managing Director – Goldman Sachs
Para assistir o evento, basta acessar nosso canal do Youtube [3].
Esperamos você!

Serviço:
Quando? Dia 12 de maio às 19h.
Onde? Em nosso canal do Youtube [3].
Sobre Carlos Marinelli
Carlos Marinelli é CEO do Grupo Fleury, uma das maiores organizações dedicadas à saúde e
diagnóstico na América Latina, processando mais de 85 milhões de exames por ano em uma
ampla gama de áreas como Patologia Clínica, Imagem e Genômica. O Grupo Fleury é uma
empresa listada em bolsa desde 2009 e hoje faz parte de importantes índices como o
Ibovespa e IBRX-100. Desde setembro de 2014 à frente da Companhia, Marinelli transformou
o modelo de gestão de negócios da empresa alavancando os resultados financeiros e a
satisfação dos clientes para níveis recordes históricos. Nos últimos quatro anos, desde 2016,
Marinelli foi eleito o melhor CEO do setor de saúde na América Latina em votação aberta da
Institutional Investor Magazine. Atualmente, ele é membro do Conselho de Administração da
Câmara Americana de Comércio em São Paulo e do Grupo Papaiz. É bacharel e mestre pela

Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV), com extensão pela Universidade
do Texas em Austin (EUA) e ESADE Business School (Barcelona). Sua formação também
inclui educação executiva da London Business School, INSEAD e Harvard.
Sobre Denise Santos
Desde abril de 2013 Denise Santos é CEO da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo,
um dos mais importantes polos de saúde privado da América Latina. Preside, desde 2015 o
Comitê de Compliance da Associação Nacional dos Hospitais Privados (Anahp). É
conselheira do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde (Cebxs). Primeira mulher a
comandar uma rede de hospitais no Brasil, foi presidente do Hospital e Maternidade São Luiz
de 2008 a 2011. Foi também presidente da Teleperformance e da BenQ Mobile no Brasil.
Denise é graduada em Engenheira Elétrica pela Faculdade de Engenharia Industrial de São
Paulo (FEI), possui MBA pela Business School de São Paulo com extensão na Universidade
de Toronto, além de MBA interno por meio de parceria com instituições renomadas, como a
Fundação Getúlio Vargas (FGV), onde também foi docente, e Babson College University.
Sobre Osmar Castellani Jr.
Osmar é diretor administrativo da Divisão de Banco de Investimentos da Goldman Sachs,
responsável pela cobertura de saúde, educação e patrocinadores da empresa no Brasil, onde
concluiu mais de 40 transações em fusões e aquisições, IPOs, follow-ons, emissões de
títulos e levantamento de capital privado. Se formou em Relações Internacionais pela
Universidade de São Paulo (USP) em 2007.
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