
Um dia dedicado à troca de 

experiências, networking e 

desenvolvimento de carreiras 

dos profissionais dos Mercados 

 Farma & Saúde 

 

23 

11 
2019 

SP Capital 



CENÁRIO 

O propósito da conferência é promover 

discussões que fortaleçam as competências 

dos profissionais atuantes ou interessados em 

ingressar neste mercado, preparando-os para 

novos desafios e colaborando para que sejam 

competitivos e cresçam em suas carreiras.  

A About Me promove no dia 23 de novembro 

de 2019 a 3ª Conferência About Me  

Farma & Saúde. 



• Conforme dados do Sindusfarma o mercado brasileiro de 

medicamentos movimentou em 2017 R$ 56,80 bilhões 

ou US$ 17,79 bilhões. 

 

• Temos atualmente no Brasil 241 laboratórios 

farmacêuticos, sendo 97 (40%) de capital internacional e 

144 (60%) possuem capital de origem nacional. 

 

• Para o Ministério do Trabalho e Emprego, a indústria 

farmacêutica brasileira fechou o ano de 2016 com 97.228 

mil empregos diretos. 

Por isso o mercado Farma & Saúde é um dos mais cobiçados por profissionais de 

diversas áreas, o que motivou a criação deste importante evento onde o networking e 

a troca de experiências complementam o rico conteúdo que será apresentado. 

• Segundo a Deloitte em seu relatório “Previsões para o setor 

de Life Sciences & Health para 2022” o setor de tecnologia 

médica espera que as vendas aumentem 5,1%, de $369 

bilhões em 2015 para $529,8 bilhões em 2022. 

 

• Já o segmento de diagnóstico in vitro é um dos que mais 

cresce no setor de tecnologia médica e espera-se que atinja 

$67,3 bilhões até 2020. 

CENÁRIO 



QUAL O 

PÚBLICO-ALVO? 

 
Expectativa 200 a 250 

participantes 

que desejam reconhecer quais 

competências precisam 

desenvolver ou aprimorar para 

crescer na carreira e garantir sua 

empregabilidade; 

Profissionais atuantes no 

mercado Farma & Saúde  

e que desejam conhecer 

como funciona este 

importante negócio; 

Profissionais que desejam 

atuar neste mercado 

Profissionais que desejam 

manter seu networking ativo 

trocar experiências e conhecer 

expectativas de executivos de 

RH e exemplos de carreiras de 

sucesso construídas nos 

mercado Farma & Saúde. 



• Fortaleça sua marca 

• Desenvolva novos relacionamentos 

• Gere novos leads 

Seja um patrocinador e 

estabeleça uma conexão 

com este público 



PREPARAMOS TRÊS OPÇÕES DE COTA 

PARA ATENDER SUA EMPRESA 

COTA PREMIUM COTA  

DIAMOND 

02 
Cota disponíveis 

COTA  

MASTER 

01 
Cotas disponível 

06 
Cotas disponíveis 

COTA  

EMPREENDEDOR 

R$ 22.000,00 R$ 12.000,00 R$ 2.500,00 



COTA 

DIAMOND 

• Três meses de Banner Digital de sua 

empresa na Plataforma ABOUT ME  

+ 70 Mil Visitas por mês 

 

• Espaço como Debatedor para 

um executivo da empresa 

patrocinadora em uma das 

sessões da conferencia; 

• Divulgação da marca da empresa em todas as mídias 

impressas como Patrocinador Diamond; 

• Brindes/Material do patrocinador nos kits; 

• Logo do patrocinador e link no site do evento; 

• Nome incluso em press releases e mailings; 

• Agradecimentos no palco com menção à marca na 

abertura e encerramento; 

• Acesso ao cadastro de mailing dos participantes; 

• 10 inscrições CORTESIA; 

• Networking com participantes durante o evento; 

•  Possibilidade de montagem de 01 banner 

       no espaço networking. 

 

BENEFÍCIOS 



COTA 

MASTER 

• Trinta dias de Banner Digital de sua 

empresa na Plataforma ABOUT ME  

+ 70 Mil Visitas por mês 

• Divulgação da marca da empresa em todas as mídias 

impressas como Patrocinador Master; 

• Brindes/Material do patrocinador nos kits; 

• Logo do patrocinador e link no site do evento; 

• Nome incluso em press releases e mailings; 

• Agradecimentos no palco com menção à marca na 

abertura e encerramento; 

• Acesso ao cadastro de mailing dos participantes; 

• 05 inscrições CORTESIA; 

• Networking com participantes durante o evento; 

•  Possibilidade de montagem de 01 banner 

       no espaço networking. 

BENEFÍCIOS 



COTA 

EMPREENDEDOR 

• Brindes/Material do patrocinador nos kits; 

• Logo do patrocinador e link no site do evento; 

• Agradecimentos no palco com menção à marca na 

abertura e encerramento; 

• 02 inscrições CORTESIA; 

• Networking com participantes durante o evento; 

•  Possibilidade de montagem de 01 banner 

       no espaço networking; 

BENEFÍCIOS 



Para ingressar, manter-se competitivo, motivado 

e assumir os novos desafios no mercado 

Farma & Saúde. 



EXPERIÊNCIAS 

1 

2 

3 

4 

Carreira em  

Farma & Saúde 
 

Assuntos 

Regulatórios 
 

Treinamento  

Força de Vendas 

Força de  

Vendas 



PROGRAMAÇÃO & PALESTRANTES 

EXPERIÊNCIA 1: CARREIRA EM FARMA & SAÚDE 

Tema: Palestra de Abertura 

Vivência e Inspiração 

 

Dra. Martha Penna 

Vice Presidente 

Eurofarma Laboratórios 



EXPERIÊNCIA 2: ASSUNTOS REGULATÓRIOS 

Vitor Brandão  

Regulatory 
Affairs Director  

 

Ultragenyx 
Pharmaceutical 

Inc. 

Beatriz 
Fernandes 

 Senior Director 
Regulatory 

Affairs  

 

AbbVie 

APOIADOR 

PROGRAMAÇÃO & PALESTRANTES 



EXPERIÊNCIA 3: TREINAMENTO DE FORÇA DE VENDAS 

Luiz Fernando 
Belatto  

 

Gerente de 
Treinamento de 

Vendas  

Torrent do Brasil 

Sergio Ricardo 
Pagani  

 

Gerente Nacional 
de treinamento e 
desenvolvimento 

Biolab Sanus 
Farmacêutica 

APOIADOR 

PROGRAMAÇÃO & PALESTRANTES 



EXPERIÊNCIA 4: FORÇA DE VENDAS 

Alessandro 
Millian  

 

Diretor VP de 
Marketing e 

Demanda 

 

 FQM 

Emir Vilalba   

 

 

Head de 
Vendas  

 

R9C 
Sterifarma 

Carlos Regis 

 

 Head de 
Marketing  

 

Theraskin 
Industria 

Farmacêutica 

APOIADOR 

PROGRAMAÇÃO & PALESTRANTES 

Flávio Maneira Senior 
Manager CEP Latam  

Medtronic  

 Palestra Especial  



LINK PARA INSCRIÇÃO 

Valor dos ingressos 

1º LOTE = R$ 200,00 

2º LOTE = R$ 250,00 

3º LOTE = R$ 300,00 

Localização 
Informações no site do evento 

http://conferencia.aboutme.com.br/


INFORMAÇÕES E NEGOCIAÇÕES 

newton.velloso@aboutme.com.br 

Cel / WhatsApp 11 97321-0230 

Tel 11 4303-9886 

 Newton Velloso 

Realização & Promoção Apoio 


