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HOSPITAL DO CORAÇÃO
Localidade
Rua Desembargador
Eliseu Guilherme, 147
Paraíso - São Paulo (SP)
CEP: 04004-030

Site
www.hcor.com.br

Produtos & Serviços da TOTVS

Segmento
Saúde
Número de profissionais
1.200

Otimizar tempos de ciclo
Reduzir falhas e erros
Aumentar a produtividade
Elevar a gestão
Potencializar os negócios
Maximizar os resultados
Ganhar vantagem competitiva

•
•
•

Gestão Hospitalar
ERP (Back Office)
Consultoria PMO (TOTVS Consulting)

O HCor, em São Paulo (SP), é considerado um modelo de excelência em diagnóstico, tratamento e prevenção das
doenças cardiovasculares no Brasil. Em 1985, realizou o primeiro transplante cardiopulmonar no país. Possui um
dos mais avançados centros tecnológicos de saúde da América Latina; seu Centro de Diagnósticos contabiliza
mais de 90 mil exames por mês. O HCor também se destaca pela realização de mais de 40 mil cirurgias cardíacas
e 70 mil procedimentos hemodinâmicos, incluindo os atendimentos filantrópicos, prestados desde a década de
80 a crianças cardíacas carentes.
Depoimentos
“O projeto é estratégico para o HCor, face a oportunidade que temos de incorporar aos nossos processos de
negócios todas as melhores práticas de mercado que uma empresa como a TOTVS tem como background”.
Adailton Luiz Mendes, gerente de TI do HCor
“O sistema de informação da TOTVS será uma ferramenta indispensável para as nossas crescentes demandas.
Essa parceria é de fundamental importância para consolidar o nosso crescimento”.
Dr. Luiz Henrique de Almeida Mota, superintendente de desenvolvimento,
relações institucionais e filantropia.
“É uma oportunidade para que possamos melhorar os processos internos já consolidados, implantar novos onde
temos uma visão inicial e focar esforços para pontos onde julgamos que será o diferencial de mercado”.
José Lobato, gerente executivo de TI
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Compartilhe o novo mundo.
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