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Unicred Integração e Bateleur promovem LIVE sobre saúde e economia
Encontro via Instagram ocorre dia 18 de agosto com o tema Impactos da Covid-19 e

Perspectivas no Setor da Saúde

A Unicred Integração e a Bateleur Assessoria Financeira

realizam dia 18 de agosto, às 19h30, a LIVE Saúde e

Negócios: Impactos da Covid-19 e Perspectivas no Setor da

Saúde. O encontro, via Instagram, será com o Presidente da

cooperativa, Dr. Antonio Cesar de Oliveira Cé, e com o sócio da Bateleur e especialista no setor,

Marcelo Sanvitto. A LIVE pode ser acessada pelo perfil @unicredintegracao.

A LIVE vai abordar os principais pontos do Relatório Setorial da Saúde recentemente divulgado pela

Bateleur (https://bit.ly/3kOGTrs]. Assinado por Sanvitto, o estudo indica um alto potencial de

crescimento do setor no pós-pandemia e aponta algumas perspectivas de futuro. Entre elas, estão a

adoção de novos hábitos em relação à prevenção de doenças, a ampliação da telemedicina e a

utilização da e-health como forma de integrar os dados e o histórico dos pacientes em uma

plataforma única. Além disso, o relatório também revela a perspectiva de reorganização do mercado

da saúde a partir de movimentos de consolidação e verticalização, bem como da implementação de

novas alternativas de serviços como, por exemplo, as clínicas populares, que surgem como opção

para a demanda de baixa complexidade.

Antonio Cesar de Oliveira Cé é médico anestesiologista e fundador da Unicred Pelotas, da qual foi

diretor-administrativo de 1997 a 2011 e presidente de 2011 a 2113. Foi vice-presidente do Conselho

Administrativo da Unicred Integração entre 2013 a 2019 e atualmente é presidente da cooperativa.

Possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV e especializações sobre cooperativismo na Alemanha

e nos Estados Unidos.

Marcelo Sanvitto é sócio da Bateleur e especialista no setor da Saúde. Conta com uma trajetória de

mais de 12 anos no mercado financeiro, com foco em finanças corporativas, fusões e aquisições,

reestruturações financeiras e Project finance. É graduado em Administração de Empresas pela

UFRGS, possui MBA Executivo em Finanças pelo INSPER (SP) e detém a Certificação Nacional do

Profissional de Investimento (CNPI/APIMEC). É candidato ao Chartered Financial Analyst (CFA) –

Level III. 

Bateleur

A Bateleur é especializada em M&A (fusões e aquisições) e consultoria de gestão para grandes

corporações, atuando nas empresas e preparando-as estrategicamente para o processo de

crescimento. Nos últimos dois anos, as transações de fusões e aquisições conduzidas pela empresa

ultrapassam R$ 2,3 bilhões. Constituída e liderada por Fernando Marchet, a Bateleur tem sede em

Porto Alegre e atua no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

Serviço

LIVE Saúde e Negócios: Impactos da Covid-19 e Perspectivas no Setor da Saúde

Quando: dia 18 de agosto, às 19h30

Onde: pelo Instagram: @unicredintegracao 

Unicred Integração

A Unicred Integração ganhou essa denominação em 1º de abril de 2013, a partir da unificação de

três forças cooperativas regionais gaúchas: Unicred Nordeste (sede em Caxias do Sul),

Unicred Litoral Sul (sede em Rio Grande) e Unicred Pelotas. Atualmente com mais de 11mil

cooperados, proporciona suporte financeiro por meio de créditos, aplicações financeiras e prestação

de serviços da forma mais simples e benéfica. Organizada em bases democráticas, busca atender

às necessidades dos cooperados, que também são donos da instituição financeira.
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