
Um dia dedicado à troca de 

experiências, networking e 

desenvolvimento de carreiras

dos profissionais dos Mercados

Farma & Saúde
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LOCAL – Transmissão AO VIVO e RESTRITA

O



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 30 de janeiro de 

2021 a 5ª Conferência About Me 

Farma & Saúde.



• O setor farmacêutico vem em uma crescente expansão 

há um bom tempo. Dados apontam que o Brasil é o sexto 

maior mercado farmacêutico do mundo, atrás dos 

Estados Unidos, da China, do Japão, da Alemanha e da 

França. Esse mercado farmacêutico cresceu 

aproximadamente 15% em 2020 mostrando-se que está 

crescendo muito acima da média da economia nacional.

• O mercado nacional de medicamentos é composto por 

mais de 200 laboratórios, entre nacionais e estrangeiros 

e mantém cerca de 100.000 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 

300 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 DUAS OPÇÕES DE COTA PARA 

ATENDER SUA EMPRESA

COTA PREMIUMCOTA 

MASTER

02
Cotas disponíveis

06
Cotas disponíveis

COTA 

EMPREENDEDOR

R$ 15.000,00 R$ 4.000,00



CENOGRAFIA COMPLETA PARA  

PATROCINADORES INCLUINDO

VÍDEO - WEBSITE

SALA DE REUNIÃO (EX: ZOOM )

MATERIAIS PROMOCIONAIS

COTA PREMIUM



COTA 

MASTER
• Trinta dias de Banner 

Digital de sua empresa 

na Plataforma ABOUT ME 

+ 500 Mil Visitas ano

Espaço como Debatedor

para um executivo da 

empresa patrocinadora em 

uma das sessões da 

conferencia;

BENEFÍCIOS



COTA 

EMPREENDEDOR
BENEFÍCIOS



Para ingressar, manter-se competitivo, motivado 

e assumir os novos desafios no mercado

Farma & Saúde.



EXPERIÊNCIAS - Agenda
CARREIRA EM
FARMA & SAÚDE

CARREIRA EM 
PESQUISA CLÍNICA

MULHERES NA LIDERANÇA

CARREIRA NO MERCADO DE 

CANNABIS
A PROPAGANDA 

MÉDICA DO FUTURO

MUITO NETWORKING BRINDES E SORTEIOS



Valor dos ingressos

PREÇO CHEIO INDIVIDUAL     

= R$ 259

INSCRIÇÃO 
Informações no site do evento



INFORMAÇÕES E NEGOCIAÇÕES

newton.velloso@aboutme.com.br

Cel / WhatsApp 11 97321-0230

Newton Velloso

Realização & Promoção

mailto:newton.velloso@aboutme.com.br

