
 

 

 

 

WHITE MARTINS MARCA PRESENÇA NO 4º CONGRESSO NACIONAL  

DE HOSPITAIS PRIVADOS 

 

São Paulo, 16 a 18 de novembro de 2016 – Os principais executivos do segmento medicinal da 

White Martins, líder nacional no setor de gases industriais e hospitalares, participam do 4º Congresso 

Nacional de Hospitais Privados (CONAHP), que ocorre entre 16 e 18 de novembro, no WTC Events 

Center, em São Paulo. A presença das lideranças da White Martins reforça o compromisso da 

companhia com a ética e a sustentabilidade, temáticas do evento em 2016. 

 

“A regulamentação nacional de saúde no Brasil demanda transparência, excelência no atendimento, 

governança e confiabilidade. Esses são os pilares da atuação da White Martins”, avalia Paulo 

Baraúna, diretor executivo de Negócios Medicinais da White Martins no Brasil. 

 

A inovação e a otimização dos custos para os clientes também são importantes diretrizes da empresa 

em seu segmento medicinal. “Trabalhamos com soluções inovadoras e integradas para garantir 

redução de custos, excelência operacional e eficiência nas áreas de infraestrutura, dispositivos 

médicos, serviços do segmento médico-hospitalar, atendimento domiciliar e tratamento do sono”, 

afirma Lourival Nunes, gerente de Tecnologia e Aplicações da White Martins.  

 

A empresa também contará com um lounge no local para promover interação com o público presente 

ao 4º CONAHP, como clientes, fornecedores e lideranças setoriais e governamentais. “Somos um dos 

mais antigos parceiros privados da Anahp e prestigiamos todas as edições anteriores do CONAHP. 

Consideramos que a entidade tem desempenhado um papel fundamental para aprofundar discussões 

sobre regulamentação e proporcionar elevado padrão de qualidade para a saúde privada do país”, 

conclui Christiano Cruz, gerente nacional de Medicinal da White Martins.  

 

Sobre A White Martins 

 

 

 



 

 

 

Reconhecida como uma empresa sólida, inovadora e de alto padrão tecnológico, a White Martins está 

presente em todas as regiões do Brasil há mais de cem anos. Na América do Sul, representa a 

Praxair, multinacional com atuação em mais de 50 países e uma das maiores empresas de gases 

industriais e medicinais do mundo, além de ser a única do setor a fazer parte do Índice Dow Jones de 

Sustentabilidade desde 2003.  

 

Em sua longa trajetória, a inovação e a excelência nos serviços sempre foram prioridade. No setor de 

Saúde, a empresa atua em várias frentes: Gases Medicinais, Serviços, Equipamentos, Instalações e 

Homecare. A White Martins foi a primeira indústria de gases do Brasil a ter autorização de 

funcionamento da Anvisa para produção de gases medicinais com grau farmacêutico. A empresa 

mantém um intenso programa de desenvolvimento de tecnologias e soluções direcionadas para o 

segmento medicinal.  

 

A companhia investe em inovação para tornar seus negócios e suas operações cada vez mais 

sustentáveis. Em reconhecimento a este trabalho, a White Martins foi incluída, em 2015, pelo segundo 

ano consecutivo, no Guia Exame de Sustentabilidade, que destaca as empresas com políticas e 

práticas mais sustentáveis do país. Foi eleita, ainda, por cinco vezes consecutivas, como uma das 

empresas mais inovadoras do Brasil, pela renomada consultoria de gestão global A.T Kearney e pela 

revista Época Negócios, da Editora Globo. 

 
                 Mais informações: Assessoria de Imprensa White Martins 
                   In Press Porter Novelli – Assessoria de Comunicação 
 
                   Daniela Melina– daniela.melina@inpresspni.com.br    
                   Tel: (21) 3723-8114 / 99101-0248 
 
                   Rodrigo Dutra – rodrigo.dutra@inpresspni.com.br  
                   Tel: (21) 3723-8136 / 99604-3444 
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