
Um dia dedicado à troca de 

experiências, networking e 

desenvolvimento de carreiras

dos profissionais dos Mercados

Farma & Saúde

06

08
2022

ONLINE
das 08h às 18h



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 06 de agosto de 

2022 a 7ª Conferência About Me 

Farma & Saúde – MSL Brasil Summit



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.

CENÁRIO
Novas profissões no setor farmacêutico têm surgido nos últimos anos, muito por conta da

entrada dos genéricos, das novas tecnologias e necessidades do mercado. Entre as novas

profissões está o Medical Science Liaison (MSL). Mas afinal o que faz um Medical Science

Liaison?

É o profissional que entra em contato com os líderes de opinião da saúde para informá-los a

respeito dos estudos realizados antes mesmo do lançamento de um medicamento. Essa

abordagem tem um perfil técnico, onde o assunto são as moléculas, e não comercial, sem

menção de marca.

Há pouco tempo esta função era exercida exclusivamente por médicos. Atualmente o cargo

pode ser ocupado por biomédicos, biólogos, fisioterapeutas e dentistas, com doutorado etc.



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$ 6.000,00



+ 200 MINUTOS de INTERVALOS para 

NETWORKING 

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

25



COTA 

EMPREENDEDOR
BENEFÍCIOS

10



Para 

ingressar, 

manter-se 

competitivo, 

motivado e 

assumir os 

novos 

desafios no 

mercado

Farma & 

Saúde



EXPERIÊNCIAS - Agenda

CARREIRA & SUCESSO

CIÊNCIA & TECNOLOGIA

MERCADO & TENDÊNCIAS



Valor dos ingressos

PREÇO INDIVIDUAL   

INSCRIÇÃO 
Informações no site do evento

1º Lote – 23/05 – 12/06 – R$ 250,00
2º Lote – 13/06 – 10/07 – R$ 350,00
3º Lote – 11/07 – 05/08 – R$ 450,00



INFORMAÇÕES E NEGOCIAÇÕES

newton.velloso@aboutme.com.br

Cel / WhatsApp 11 97321-0230

Newton Velloso

Realização & Promoção

mailto:newton.velloso@aboutme.com.br

