


Quem somos?

– Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, é uma 
instituição sem fins lucrativos prestadora de serviços para hospitais. Representa cerca de 275 entidades 
beneficentes que desenvolvem atividades na área de saúde no Estado.

Há mais de 60 anos, a FEHOSP atua intensamente pela melhoria, profissionalização e modernização da 
rede hospitalar do Estado de São Paulo, buscando excelência no atendimento à saúde da comunidade. 

Tornou-se uma referência no setor de saúde nacional, com expressividade junto aos governos estadual 
e federal, atuando sempre em defesa dos interesses da classe hospitalar.

Marcada por uma atuação extremamente dinâmica, a Federação promove entre as entidades 
beneficentes uma constante atuação em captação de recursos, atualização junto aos temas mais 
pertinentes relacionados à saúde, e atuação intensa nas várias esferas governamentais. 

Tem sido a voz das entidades filantrópicas junto aos  vários segmentos da sociedade.



Principais Eventos
Com alta repercussão nacional na área da saúde, promove o Congresso anual de
Presidentes, Provedores, Diretores e Administradores Hospitalares de
Santas Casas e Hospitais Beneficentes. O evento reúne os profissionais de saúde de todo o
Brasil, e conta ainda com participação das autoridades governamentais. É o ambiente que gera
relacionamentos negociais e posicionamentos da classe.

O Congresso Nacional de Auditoria em Saúde e Qualidade da Gestão e
da Assistência Hospitalar, reúne centenas de profissionais da área da saúde para
discutir o cenário do setor e apresentar os novos caminhos da auditoria e gestão hospitalar. O
AUDHASS, agora na sua 5ª edição, realizado em paralelo, promove o debate sobre a relação
Operadoras/Beneficiários/Prestadores.

Conexão Fehosp: a pandemia causada pela Covid-19 trouxe inúmeros desafios à área da
saúde. E, atenta a este cenário, lançamos em junho de 2020 o projeto “Conexão Fehosp”.
Pelas transmissões online, gratuitas, a plataforma conta com especialistas do setor que abordam
temas atuais para área filantrópica. Reunimos mais de 3000 participantes nos
encontros do segundo semestre de 2020.

Atuando em 6 REGIONAIS, a FEHOSP promove encontros periódicos para debater os mais
diversos temas relacionados à gestão hospitalar, com a participação expressiva das lideranças
das entidades locais. Esses eventos podem ser presenciais ou virtuais.



Sobre o Congresso

*No evento ocorrem apresentações de palestras, cases de sucesso
e debates sobre os temas relacionados. Os patrocinadores
interagem com as lideranças nos Fóruns Técnicos e na
Feira de Expositores durante todo o evento.

906 profissionais participantes em 2019. 3.000, nos 
Eventos virtuais em 2020 e 2021.

Objetivo: Debater e formular propostas para
melhoria da gestão nas entidades de
saúde.

Público Alvo: Presidentes, Provedores, 
Diretores, Administradores,  Secretários de 
Saúde Municipais, Técnicos do Governo do 
Estado de São Paulo, do Ministério 

275 entidades hospitalares de 15 estados brasileiros
1000 profissionais do ambiente da saúde
40 empresas do segmento de saúde hospitalar

EXPOSIÇÃO DE EMPRESAS PARCEIRAS NA FEIRA

Criando oportunidades para elas ampliarem a exposição
da suas marcas, tendo maior identificação/ aproximação
com o público-alvo, e gerando oportunidades de negócios.

31º Congresso de Presidentes, Diretores e Administradores Hospitalares



Grau de satisfação nos últimos 3 anos
MAIS DE 90% DE BOM E ÓTIMO 



Encontros Regionais

Objetivo: Levar atualizações sobre as regulamentações da área 
da Saúde e debater os mais diversos temas ligados à gestão 
hospitalar, com a participação expressiva das lideranças das entidades 
locais. 

Público Alvo: Diretores, Administradores e demais lideranças 
hospitalares .

Números:  6 Regionais: Grande São Paulo, Marília, Ribeirão Preto, 
Votuporanga, Piracicaba e Vale do Paraíba. Em média, participam 
70 lideranças em cada encontro. 

As regionais representam a 
Federação junto às suas 
entidades associadas.



Oportunidades de participação: COTAS

Diamante Ouro

Apoio Social Prata

Todas elas contemplam ações focadas aos gestores das instituições filantrópicas.
Excepcional oportunidade de associação da sua marca à representatividade da
FEHOSP, e de aproximação com os nossos hospitais.

Essas ações comerciais possibilitam ótimos resultados com ganhos na imagem
institucional e na realização de contratos de fornecimento de produtos e/ou serviços.



Cota Diamante

• Exclusividade de divulgação da marca, dentro do seu segmento de atuação, no EVENTO e em 
todas as ações virtuais a serem desenvolvidas pela PATROCINADA, no período de janeiro/22 até 
dezembro de 2022

• Exclusividade de gratuidade de diárias em 1 apartamento duplo durante os dias do evento. 
• Estande de 18m2 em localização privilegiada, na FEIRA de EXPOSITORES do Congresso;
• Distribuição gratuita de brindes nos quartos dos congressistas;
• Possibilidade de realizar quatro apresentações temáticas e/ou de dois cases de sucesso nas 

plataformas virtuais que a PATROCINADA indicar, no período de janeiro/22 a dezembro de 
2022, com, no máximo, uma hora de duração cada apresentação, destinada aos associados da 
PATROCINADA, e à entidades que a PATROCINADORA considerar como de potencial interesse 
comercial em seus produtos.

• Participação na realização de um Fórum específico a ser realizado, paralelamente ao 
Congresso, com apresentação de 1 CASE DE SUCESSO. Essa apresentação inclui também a
exposição de vídeo institucional da PATROCINADORA, com duração de, no máximo, 01 minuto.

Continuação

Investimento: Sob consulta



Cota Diamante (continuação)

• Inserção de vídeo institucional no site FEHOSP, com exposição durante o ano de 2022;
• Recebimento do mailing list completo do evento, mediante prévia autorização dos proprietários dos dados;
• Exposição de vídeo institucional da empresa a ser veiculado uma vez ao dia no auditório principal do 

Congresso e nos Fóruns, com duração de, no máximo, 01 minuto;
• Inserção de um folder promocional nas pastas dos Congressistas;
• Exposição da Logomarca da PATROCINADORA no hotsite do Congresso, de janeiro/22 a dezembro de 2022, 

e nos e-mails marketing, devendo a arte ser enviada para o e-mail maria.araci@fehosp.com.br, no formato 
vetor (AI, EPS) ou JPG alta resolução (300 dpis), tamanho 40mm x 250mm, até 5 (cinco) dias após a
assinatura do presente contrato;

• Publicação de um anúncio de ½ página no jornal eletrônico Novo Rumo que circula em todo mailing da 
FEHOSP, devendo a arte ser enviada nos termos do item acima.

mailto:eventos@fehosp.com.br


Cota Diamante (continuação)

• Possibilidade de dois envios de emkt”s às entidades da base de dados da FEHOSP, observadas as condições 
e restrições impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados;

• Possibilidade de agendar uma reunião ou evento social, presencial ou virtual com lideranças hospitalares a 
serem indicadas pela PATROCINADORA;

• 2 Citações na Locução do Animador, com mensagens de agradecimentos ao PATROCINADOR, na
abertura e no encerramento do evento Happy-hour ou similar;

• Concessão de seis inscrições gratuitas para participar das palestras do Congresso;
• Concessão de cinco inscrições gratuitas para participar do Fórum de seu interesse;
• Concessão de duas inscrições gratuitas para o Congresso Nacional de Auditoria e Qualidade - AUDHOSP, 

que será realizado em setembro/2022



Cota Ouro

• Possibilidade de realizar duas apresentações temáticas e/ou de dois cases de sucesso nas plataformas 
virtuais que a PATROCINADA indicar, no período de janeiro de 2022 a dezembro de 2022, com, no máximo, 
uma hora de duração cada apresentação, destinada aos associados da PATROCINADA, e às entidades que a 
PATROCINADORA considerar como de potencial interesse comercial em seus produtos;

• Estande de 12m2 em localização privilegiada, na FEIRA de EXPOSITORES do Congresso;
• Participação na realização de um Fórum específico a ser realizado paralelamente ao Congresso, com 

apresentação de 1 Case de sucesso. Essa apresentação inclui também a exposição de vídeo institucional da 
PATROCINADORA, com duração de, no máximo, 01 minuto, bem como a inserção da sua logomarca na 
plataforma virtual na qual será realizado o Fórum;

• Inserção de vídeo institucional no site FEHOSP, com exposição durante o ano de 2022;
• Inserção de um folder promocional nas pastas dos Congressistas;
• Recebimento do mailing list completo do evento, mediante prévia autorização dos proprietários dos dados;
• Exposição de vídeo institucional da Patrocinadora a ser veiculada uma vez ao dia no auditório principal do 

Congresso e nos Fóruns, com duração de, no máximo, 01 minuto;

Investimento: Sob consulta

Continuação



Cota Ouro (Continuação)

• Exposição da logomarca da PATROCINADORA no hotsite do Congresso, de janeiro a dezembro de 2022, no 
folder impresso do EVENTO e nos e-mails marketing, devendo a arte ser enviada para o e-mail 
maria.araci@fehosp.com.br, no formato vetor (AI, EPS) ou JPG alta resolução (300 dpis), tamanho 40mm x 
250mm, até 5 (cinco) dias após a assinatura do presente contrato;

• Publicação de um anúncio de ½ página no jornal eletrônico Novo Rumo que circula em todo mailing da 
FEHOSP, devendo a arte ser enviada nos termos do item supra;

• Possibilidade de dois envios de emkt”s às entidades da base de dados da FEHOSP, observadas as condições 
e restrições impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados;

• Envio da relação de participantes do Congresso para a PATROCINADORA, e estabelecer sistemática de 
envio de brindes, se for o caso, observadas as condições e restrições impostas pela Lei Geral de Proteção de 
Dados.

Continuação

mailto:eventos@fehosp.com.br


Cota Ouro (Continuação)

• Possibilidade de agendar um evento social presencial ou virtual com lideranças hospitalares a serem 
indicadas pela PATROCINADORA;

• 2 Citações na Locução do Animador, com mensagens de agradecimentos ao PATROCINADOR, na
abertura e no encerramento do evento Happy-hour ou similar;

• Concessão de quatro inscrições gratuitas para participar das palestras do Congresso;
• Concessão de quatro inscrições gratuitas para participar do Fórum de seu interesse;
• Concessão de duas inscrições gratuitas para o Congresso Nacional de Auditoria e Qualidade - AUDHOSP, 

que será realizado em setembro/2022



Cota Prata

• Participação na realização de um Fórum específico a ser realizado paralelamente ao Congresso, com 
apresentação de 1 Case de sucesso. Essa apresentação inclui também a exposição de vídeo institucional da 
PATROCINADORA, com duração de, no máximo, 01 minuto, 

• Estande de 9m2 em localização privilegiada, na FEIRA de EXPOSITORES do Congresso;
• Inserção de vídeo institucional no site FEHOSP, com exposição durante o ano de 2022;
• Inserção de um folder promocional nas pastas dos Congressistas;
• Recebimento do mailing list completo do evento, mediante prévia autorização dos proprietários dos dados;
• Exposição de vídeo institucional da PATROCINADORA a ser veiculada uma vez ao dia no espaço virtual do 

Congresso e nos Fóruns, com duração de, no máximo, 01 minuto;
• Exposição da logomarca da PATROCINADORA no hotsite do Congresso, de janeiro a dezembro de 2022, e 

nos e-mails marketing, devendo a arte ser enviada para o e-mail maria.araci@fehosp.com.br, no formato 
vetor (AI, EPS) ou JPG alta resolução (300 dpis), tamanho 40mm x 250mm, até 5 (cinco) dias após a
assinatura do presente contrato;

Investimento: Sob consulta

Continuação
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Cota Prata (continuação)

• Publicação de um anúncio de ½ página no jornal eletrônico Novo Rumo que circula em todo mailing da 
FEHOSP, devendo a arte ser enviada nos termos do item supra;

• Possibilidade de enviar dois emkt”s às entidades da base de dados da FEHOSP, observadas as condições e 
restrições impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados. 

• Possibilidade de agendar um evento social virtual com lideranças hospitalares a serem indicadas pela 
PATROCINADORA;

• 2 Citações na Locução do Animador, com mensagens de agradecimentos ao PATROCINADOR, na
abertura e no encerramento do evento Happy-hour ou similar;

• Concessão de três inscrições gratuitas para participar das palestras do Congresso;
• Concessão de três inscrições gratuitas para participar do Fórum de seu interesse;
• Concessão de duas inscrições gratuitas para o Congresso Nacional de Auditoria e Qualidade - AUDHOSP, que 

será realizado presencial em setembro/2022.



Apoio Social

Personalização na Festividade Noturna, e/ou Happy Hour, com direito à:

• Uso de Back Drop com inserção da Logomarca em fotos com representante(s) do Apoiador;

• 2 Citações na Locução do Animador, com mensagens de agradecimentos ao Apoiador, na
abertura e no encerramento do Happy-hour ou similar;

Adicionais de Reciprocidade do APOIO SOCIAL:

• 01 Anúncio no rodapé do jornal eletrônico Novo Rumo que circula em todo mailing da Fehosp;
• Inserção de um folder promocional nas pastas dos Congressistas;
• Inserção da Logomarca no site oficial do Congresso de Jan/2022 a Dez/2022

Investimento: Sob consulta



Mapa da Feira



Informações Adicionais

A estratégia de comunicação adotada para divulgar o evento
é focada e suportada por: 
• sites, 
• mala direta, 
• folder online,
• revista
• jornais especializados, 
• campanhas google e facebook
• WhatsApp
• Instagran
• Linkedin

Público composto por profissionais que ocupam cargos diretivos:
• Hospitais filantrópicos e lucrativos de todo o país
• Secretarias Municipais de Saúde,
• Secretarias de Estado da Saúde,
• Ministério da Saúde,
• Entidades de Classe.

José Américo Borges 
Tel. (13) 98124-9390 
consultoria1988@yahoo.com.br

Contato Comercial



CONGRESSO FEHOSP
A MELHOR OPORTUNIDADE PARA
DIÁLOGO DA SUA MARCA COM O

NOSSO SEGMENTO.


