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Intel Semicondutores
www.intel.com/health
Jose Luis Bruzadin

Sales and Marketin, Health and Life Sciences
Latin America Region
Office: +55 11 3365 5500
Mobile: +55 11 99156 8639

Av. Dr. Chicri Zaidan, 920 - 10 andar
São Paulo - SP - Brasil

jose.bruzadin@intel.com

You may know us from our processors. But we do so much more, Intel invents at the boundaries
of technologies to make amazing experiences possible for business and society, and for every
person on Earth. Harnessing the capability of the cloud, the ubiquity of the Internet of Things,
the latest advances in memory and programmable solutions, and the promise of always-on
5G connectivity, Intel is disrupting industries
and solving global challenges. Leading
on policy, diversity, inclusion, education
and sustainability, we create value for our
customers and society.
Talvez você nos conheça pelos nossos
processadores. Mas nós fazemos muito
mais. A Intel inventa no limite da tecnologia
para tornar experiências incríveis possíveis
para empresas e a sociedade e para todas as
pessoas da Terra. Dominando as capacidades
da nuvem, a onipresença da Internet das
Coisas, os mais novos avanços em memórias e
soluções programáveis, além da promessa da conectividade em 5G sempre ativa, a Intel está
abalando os setores e solucionando desafios globais. Líderes em políticas, diversidade, inclusão,
educação e sustentabilidade, geramos valor para nossos clientes e para a sociedade.

Objetivos da Empresa
Auxiliar e colaborar com governo e entidades privadas de saúde no uso das tecnologias da
informação para beneficiar os pacientes e familiares, assim como trazer à estas entidades uma
melhor gestão sobre seus processos.
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Abbott Diagnostics Division ADD
www.abbottbrasil.com.br/
Cesar A Rodrigues

General Manager
Office: +55 11-5536-7060
Mobile: +55 11-96636-4297

Rua Michigan, 735 - Brooklin
São Paulo, SP - Brasil

cesar.rodrigues@abbott.com

In an effort to help doctors determine how to best treat their patients, we have pioneered
innovative ways to screen, diagnose and monitor a vast range of health conditions with greater
speed, accuracy and efficiency. With the best information available, doctors can make treatment
decisions faster. As a result, we have become a leading name in immunoassay diagnostics, blood
screening, bedside testing and companion diagnostics.

A fim de ajudar médicos definirem o melhor tratamento
para seus pacientes, nós desenvolvemos novas maneiras
de triar, diagnosticar e monitorar uma vasta gama de
condições de saúde com maior agilidade, precisão e
eficiência. Com as melhores informações disponíveis,
os médicos podem tomar decisões mais rápidas sobre
tratamentos. Como resultado, nos tornamos um líder em
diagnósticos por imunoensaio, exames de sangue, testes
à beira do leito e diagnósticos complementares.

Objetivos da Empresa
Ajudar os clientes a atingirem, de forma mensurável, uma melhor performance na área da saúde
com soluções personalizadas por meio de consultores especializados, sistemas harmônicos e
insights inteligentes.

Departamento de Comércio dos EUA
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Oracle Health Sciences

www.oracle.com/industries/health-sciences/
Vinicius Bagnarolli

Sales Manager - Latin America
Office: +55 11 5184 4320
Mobile: +55 11 9 7148-7826

R. Dr. Jose Aureo Bustamante, 455
Sao Paulo, SP - Brasil

vinicius.bagnarolli@oracle.com

Oracle delivers key functionality built specifically for pharmaceutical, biotechnology, clinical
and medical device enterprises, enabling its clients to maximize their chances of discovering
and bringing to market products that will generate profits quickly. The company has a unified
data model that synchronizes real-time information across multiple research programs,
regulatory groups, manufacturing facilities, and sales and marketing teams. Oracle is also a
big player in the interoperability space, offering solutions to connect healthcare enterprise,
allowing the share of clinical documentation and de-duplicating databases, in order to create a
patient single-view and his longitudinal history across enterprises.
A Oracle oferece funcionalidade chave desenvolvida especialmente para a indústria
farmacêutica, biotecnologia, clínicas médicas e empresas de dispositivos para saúde, permitindo
a seus clientes maximizar as chances de descobrir e trazer ao mercado produtos que vão
gerar lucros rapidamente. A empresa possui um modelo de dados unificado que sincroniza
informações em tempo real através de vários programas de pesquisa, grupos regulamentares,
instalações fabris, e equipes de vendas e marketing. A Oracle também é um big player nas
soluções de interoperabilidade, oferecendo soluções para conectas os sistemas de saúde,
permitindo a troca de documentos clínicos e deduplicando seus bancos de dados, para poder
criar uma visão única do paciente e seu histórico longitudinal entre serviços de saúde.

Objetivos da Empresa
Acelerar a evolução dos cuidados médicos.

4

3ª Missão Anual de TI em Saúde para o Brasil - 26-30 Setembro, 2016 - São Paulo e Recife

UnitedHealth Group
www.unitedhealthgroup.com
Marcos Barreto

Director, Institutional Relations
Office: +55 (11) 3638-1144
Mobile: +55 (11) 97278-3195

Alameda Araguaia 2190
Torre Sul 02 - 14º andar
Alphaville – Barueri/SP – Brasil

marcosbarreto@amil.com.br

UnitedHealth Group is the most diversified health care company in the United States and
a leader worldwide in helping people live healthier lives and helping to make the health
system work better for everyone. We serve our clients and consumers through two distinct
platforms: UnitedHealthcare provides health care coverage and benefits services and Optum
provides information and technology-enabled health services. Amil is Brazil’s largest health
care company, providing a wide range of medical and dental benefits, hospital and clinical
services, and advanced care management. Amil’s products and services range from free-choice
comprehensive insurance coverage to more affordable products that cater to customers and
consumers with a broad range of incomes and health care needs. Both UnitedHealthcare and
Optum are supporting Amil’s efforts to accelerate the modernization of health care for its
members and the broader health system for all Brazilians.
O UnitedHealth Group é a empresa mais diversificada do setor de saúde dos Estados Unidos
e líder mundial em ajudar as pessoas a viver de forma mais saudável e contribuir para que
o sistema de saúde funcione melhor para todos. Atendemos nossos clientes e consumidores
através de duas plataformas distintas: A UnitedHealthcare ofrece serviços de cobertura e planos
de assistência de saúde e a Optum fornece informaçãoes e serviços de saúde baseados em
tecnología. A Amil é a maior empresa do setor de saúde do Brasil, oferecendo uma ampla gama
de benefícios odontológicos e de saúde, bem como serviços clínicos e hospitalares e recursos
avançados de gestão de atendimento. Os produtos e serviços da Amil vão desde cobertura
de seguros abrangente de livre escolha a produtos mais acessíveis destinados a clientes e
consumidores com uma grande variedade de faixas salariais e necessidades de saúde. A
UnitedHealthcare e a Optum estão apoiando os esforços da Amil para acelerar a modernização
dos serviços de saúde para seus membros e do sistema de saúde em geral para todos os
brasileiros.

Objetivos da Empresa Ajudar as pessoas a viverem de forma mais saudável e contribuir
para que o sistema de saúde funcione melhor para todos.

Departamento de Comércio dos EUA
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3M Health Information Systems
www.3M.com/HIS
Maja Sivertsen

Business Development Manager LATAM
Office: +1 801 265 4255
Mobile: +1 801 865 1889

575 W Murray Blvd.,
Murray, UT 84123
United States

msivertsen@mmm.com

With solutions in over 25 countries and approximately 10,000 hospitals, 3M is the global leader
in coding, classification, grouping, and performance management software. Our applications
help the customers to effectively manage resources, comply with regulations and improve
quality of patient care. 3M has also over 30 years of expertise in the analysis and development
of health policy as it relates to case-mix based funding and measurements of outcomes of care.

Com soluções em mais de 25 países e aproximadamente 10.000 hospitais, a 3M é um líder
global em software para codificação, agrupamento
e gerenciamento de performance. Suas aplicações
ajudam os clientes a efetivamente gerenciar recursos,
cumprir com os regulamentos e melhorar a qualidade de
cuidados de pacientes. A 3M também tem experiência
de mais de 30 anos na análise e desenvolvimento de
política de saúde relacionada a pagamentos de tipos
de casos tratados e a mensuração de resultados de
tratamentos.

Objetivos da Empresa
Aprofundar-se nas necessidades do mercado de saúde brasileiro, oferecendo soluções para
fornecedores, pagadores e áreas de maior necessidade.
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Boston Scientific
www.bostonscientific.com
Lílian Garcia Orofino

Senior Regulatory and Government Affairs
Manager - Latin America
Office: +55 11-58532587
Mobile: +55 11-996173758

Av. Maria Coelho de Aguiar, 215
Bloco F 6º andar
São Paulo, SP, Brasil

lilian.orofino@bsci.com

Boston Scientific Corporation is a worldwide developer, manufacturer and marketer of medical
devices that are used in a broad range of interventional medical specialties. Our mission is
to transform lives through innovative medical solutions that improve the health of patients
around the world.

Boston Scientific Corporation é desenvolvedor mundial, fabricante e comerciante de dispositivos
médicos que são usados em uma ampla gama de especialidades médicas intervencionistas.
Nossa missão é transformar vidas através de soluções médicas inovadoras que melhoram a
saúde de pacientes em todo o mundo.

Objetivos da Empresa
Ajudar o nosso sistema de saúde a
promover o acesso dos pacientes às mais
adequadas e necessárias tecnologias
em saúde.

Departamento de Comércio dos EUA
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Dimensional Insight

www.dimins.com/healthcare-business-intelligence/
Edison Fernandes
Business Partner
Office: +55- 11- 5087-8886
Mobile: +55-11- 99976-0753

Rua Vergueiro, 2097, CJ. 101
São Paulo, SP - Brasil

edison@idtechnology.com.br
edison@dimins.com.br

Founded in 1989, Dimensional Insight is a leading provider of BI Solutions . The company offers
a comprehensive set of BI capabilities - operate in highly regulated and complex industries
such as healthcare, manufacturing and beverage alcohol; the company offers reporting
capabilities, analytics, portals, dashboards, and applications which empower users throughout
the enterprise to make timely, data-driven decisions. Thousands of worldwide customers in
nearly 50 countries successfully complete business intelligence initiatives faster and more
cost effective than any other solution. In January 2016, Dimensional Insight received Highest
Performance Score in KLAS Research Enterprise HC BI Report making it the recipient of top
honors for 5 out of last 6 years. For more information, visit our site.
Fundada em 1989, a Dimensional Insight é a uma
das líderes mundial em soluções de BI. A empresa
oferece um conjunto de ferramentas abrangente
e opera em mercados altamente regulados, e
industrias complexas, tais como: cuidados com
a saúde, industrias, distribuição de bebidas,
etc.; a Dimins oferece capacidades analíticas, de
relatórios, portais, painéis executivos e aplicações
que capacitam usuários, em toda organização,
na tomada de decisões. Milhares de clientes em
todo mundo, em cerca de 50 diferentes países, utilizam com sucesso nossas soluções de BI, a
mais rentável e mais rápida do que qualquer outra solução. Em janeiro de 2016, a Dimensional
Insight recebeu, pela quinta vez nos últimos 6 anos!!!, a pontuação mais elevada no KLAS
Research Enterprise HC BI Report. Para mais informações, visite nosso site.

Objetivos da Empresa
Apresentar-se como uma provedora de soluções para o mercado de saúde brasileiro, trazendo
toda experiência e conhecimento adquirido por anos de atuação no mercado hospitalar
americano e mundial.
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Infor

infor.com/healthcare
Joel Rydbeck

Director, Health Global Business Development
Office: +1-651-767-6705

641 Avenue of the Americas
New York, NY - United States

joel.rydbeck@infor.com

Infor is fundamentally changing the way information is published and consumed in the
enterprise, helping customers in more than 200 countries and territories improve operations,
drive growth, and quickly adapt to changes in business demands. Infor offers healthcarespecific applications and suites, engineered for speed, and with an innovative user experience
design that is simple, transparent, and elegant. Infor customers include some of the largest
companies in their industries such as: aerospace, high tech, pharmaceutical, U.S. healthcare
delivery networks, automotive suppliers, industrial distributors, global retailers, brewers, global
banks, hotel brands and luxury brands.
A Infor está fundamentalmente mudando a forma que a informação é publicada e consumida
nas empresas, auxiliando clientes em mais de 200 países e territórios a melhorar operações,
direcionar crescimento e rapidamente adaptar às mudanças nas demandas de negócios. A
Infor oferece aplicações específicas em saúde e pacotes, engenharia para velocidade e com
um design de experiência inovadora ao usuário que é simples, transparente e elegante. Os
clientes da Infor estão entre os maiores de suas categorias em indústrias como aeroespacial,
alta tecnologia, farmacêuticas, redes de entrega de saúde, fornecedores de automotivos, as
maiores cidades americanas, distribuidores industriais, varejistas globais, cervejarias, bancos
globais, redes de hotéis internacionais e marcas de luxo.

Objetivos da Empresa
Disponibilizar aos provedores de cuidados para saúde soluções para acessar com maior rapidez
e confiança os dados clínicos, financeiros e operacionais. As soluções de interoperabilidade da
Infor são líderes no mercado de saúde internacional e estão sendo agora lançadas na América
Latina.

Departamento de Comércio dos EUA
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KeckMed of USC

international.keckmedicine.org
Luis Arango

Director of International Health
Office: +13238657872
Mobile: +12135901448

2011 North Soto Street, Suite 2531
Los Angeles, CA
United States

luis.arango@med.usc.edu

We are Keck Medicine of USC, one of only two university-based medical centers in Los Angeles.
We rapidly bring our world-class research from the laboratory to the bedside while training the
next generation of medical experts. When saving lives demands clinical trials, advances from
brain mapping and genetic research, the latest surgical techniques, digital health innovations
and more, Keck Medicine of USC is here. We are harnessing health care innovation to create
personalized medical solutions for our patients.
Somos a Keck Med da USC, um dos dois
únicos centros médicos de Los Angeles
baseados em universidade. Rapidamente
trazemos nossa pesquisa de classe mundial
do laboratório para a beira do leito enquanto
treinamos a próxima geração de médicos
especialistas.Quando salvar vidas exige
testes clínicos, inovações de mapeamento
cerebral e pesquisa genética, as mais
recentes técnicas cirúrgicas, inovações
em saúde digital e mais, a Keck Med da
USC está aqui. Estamos potencializando as
inovações em cuidados para a saúde para
criar soluções médicas personalizadas para
nossos pacientes.

Objetivos da Empresa
Encontrar oportunidades de colaboração com parceiros brasileiros para nossas capacidades
científicas, acadêmicas e clínicas, além da medicina excepcional, com o suporte de nosso
escritório permanente em São Paulo.
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Sobre o Serviço Comercial /Departamento de Comércio dos EUA no Brasil
O Serviço Comercial dos E.U.A. no Brasil é uma agência do governo Norte-Americano que tem
por finalidade apoiar as relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos.
Com escritórios nas cidades de Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife e São Paulo;
contamos com especialistas comerciais em vários setores de atividade e mais de 40 parceiros
comerciais no Brasil. Temos como missão aproximar empresas brasileiras e companhias dos
E.U.A., identificando potenciais parceiros que procuram por importação, representação e
distribuição de produtos, tecnologia e/ou serviços norte-americanos.
Estamos certos de que este evento lhe trará bons negócios!
Aproveite e cadastre-se gratuitamente em nosso site e receba oportunidades de negócios
mensalmente em seu e-mail.

Mais informações visite-nos em

buyusa.gov/Brazil

Siga-nos no Twitter		 @NegociosComEUA

Contatos no setor de TI em Saúde - Serviço Comercial dos E.U.A. no Brasil
Everett Wakai
Cônsul Comercial
11-3250-5402
Everett.Wakai@trade.gov
Jefferson Oliveira
Especialista Comercial
Ciências da Vida e Biotecnologia
11-3250-5136
Jefferson.Oliveira@trade.gov
Patricia Marega
Especialista Comercial
Tecnologia da Informação
11-3250-5482

Patricia Marega, Everett Wakai e Jefferson Oliveira

Patricia.Marega@trade.gov
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Apoiadores:
Health 2.0

LATIN AMERICA
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www.BuyUSA.gov/Brazil
@NegociosComEUA

QUEM SOMOS
O Serviço Comercial dos E.U.A. no Brasil é uma agência do
Governo dos Estados Unidos da América, que tem como objetivo
incentivar o Comércio Bilateral BRASIL - E.U.A.
Com escritórios em mais de 110 cidades nos E.U.A.; e no
Brasil, nas cidades de Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro,
Recife e São Paulo, contamos com especialistas comerciais em mais
de 40 setores de atividade para auxiliar sua empresa, identificando os
melhores parceiros e fornecedores.
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