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Presencial: Os alunos assistem às aulas na sede do 

Instituto em São Paulo (SP). No decorrer do curso 

poderão ser inseridas aulas com transmissão ao vivo em 

sala virtual e aulas gravadas. 

 

Educação a Distância (EaD) - Transmitida ao Vivo em Sala 

Virtual: Os alunos assistem aula em tempo real via internet, com 

interação ao vivo com o docente. No decorrer do curso poderão 

ser inseridas aulas gravadas. 

Marketing Farmacêutico 

Medicamentos e Produtos para a Saúde 
 

O Curso tem como objetivo capacitar profissionais para atuarem nas principais rotinas do marketing de medicamentos e 

de produtos para a saúde com base na aplicação de métodos utilizados para o mapeamento de oportunidades de 

mercado e na implementação de estratégias de divulgação e venda de produtos.  

Serão apresentados os conceitos de gestão estratégica de marcas com base no Master Market Intelligence Plan (MMIP), método 

utilizado mundialmente na construção de planos de negócios, a partir da prospecção de novos produtos ou consolidação das 

marcas atuais, com base em uma análise apurada do potencial de mercado, da contribuição estratégica, do planejamento, da 

execução e do monitoramento dos resultados e com a realização de correções imediatas de rotas com vistas a aumentar a 

rentabilidade e a saúde financeira da empresa no curto, médio e longo-prazos. 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Atividade Prática Prevista 

 

Construção de Plano Simulado de Marketing. 

 

 
 

As movimentações dos mercados industriais, nacional e internacional, de medicamentos e produtos para a saúde, têm obrigado as 

empresas a repensarem sua forma de atuação no setor principalmente no que tange às estratégias comerciais e de marketing. Se 

em um passado não muito distante, bastava à companhia colocar seu produto no mercado, treinar a Força de Vendas e criar ações 

promocionais um pouco mais elaboradas para o produto vender naturalmente, hoje, este modelo perdeu espaço exigindo uma nova 

dinâmica de trabalho. 
 

Os avanços tecnológicos têm permitido o lançamento de produtos em um tempo cada vez mais curto e, para além disto, a queda de 

patentes traz novos competidores com propostas de valor diferentes, somados à redução do número de verdadeiras inovações e, 

• Terça-feira, das 18h30 às 22h30                 Aulas semanais. 

05 10/Maio/2022 04 meses 64 horas 
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em virtude deste fenômeno, o setor tem gerado grande demanda por profissionais capacitados para atuarem na área de marketing, 

de forma a contribuir para a sustentabilidade do negócio.  

Assim, os profissionais que atuam ou pretendam atuar no segmento do marketing necessitam manter-se atualizados e em 

constante desenvolvimento para ocupar cargos estratégicos na hierarquia das empresas contribuindo, assim, para promover o 

alcance dos objetivos corporativos e de carreira. 

Vale ressaltar que os profissionais com formação na área da saúde têm agregado ainda mais valor a suas carreiras ao unir 

conhecimentos avançados em marketing e vendas a seus currículos, tornando-se fortes candidatos às vagas disponíveis no 

mercado. 

 

 

 

O curso é indicado a profissionais que atuam ou desejam ingressar na área de marketing e vendas de medicamentos e de produtos 

para a saúde, tais como, administradores, biólogos, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, médicos, médicos veterinários, 

nutricionistas e outros profissionais oriundos de áreas correlacionados. Indicado, também, para docentes e estudantes de cursos de 

graduação e pós-graduação das áreas citadas. 

 

 
 

Ao término do curso, o profissional será capaz de: 
▪ Compreender as rotinas e metodologias utilizadas na gestão de Produtos para a Saúde e Medicamentos; 
▪ Incrementar a visão analítica voltada ao consumidor de medicamentos e produtos para a saúde, visando atender suas 

necessidades; 
▪ Entender como gerar valor agregado e rentabilidade aos produtos no curto, médio e longo prazos; 
▪ Incrementar a visão estratégica para a implementação de ações promocionais de excelência que maximizem as vendas e 

o retorno financeiro sobre o investimento; 
▪ Conhecer as interrelações entre a área de marketing e os demais departamentos no contexto das Indústrias 

Farmacêuticas. 
 

 
 

Planejamento Estratégico de Marca Orientado ao Mercado de Saúde – Mercado Farmacêutico e de Produtos para a Saúde; 

Conceito sobre Missão, Valores e Cultura Organizacional; Leitura do Ambiente Competitivo e Gerenciamento do Portfólio de 

Produtos; Raciocínio de Marketing para as Áreas Técnicas. 

4h 

Introdução ao Marketing e Aplicação na Área da Saúde – Conceitos de Marketing; Gestão de Marca; Metodologias Utilizadas 

no Planejamento de Marketing para a Área da Saúde; Responsabilidades do Gerente de Produto; Rotinas de Marketing e 

Interfaces com as demais Áreas da Empresa.  

4h 

Pesquisa de Mercado – Ferramentas para o Mapeamento de Oportunidades Quantitativas, Qualitativas e de Necessidades 

Primárias e Secundárias dos Consumidores (Customer Needs); Pesquisas Qualitativas (Focus Group) e Formação de um Grupo 

de Especialistas para Suportar as Estratégias de Marketing (Advisory Board); Busca de Informações para Suportar uma definição 

Estratégica. 

4h 

Pesquisa Clínica: Pesquisa de Mercado X Pesquisa Clínica; Relação entre os Departamento Médico e de Marketing 

(Farmacovigilância, Análise Técnica de Materiais Promocionais e Treinamento da Força de Vendas).  
4h 

Propaganda e Publicidade de Medicamentos: Códigos de Conduta na Relação entre Indústrias, Profissionais de Saúde e 

Consumidores no Brasil; Compliance nos EUA e Japão; Adequações das Normas de Compliance às Empresas Brasileiras; O 

Papel do Departamento Médico nas Indústrias Farmacêuticas e de Produtos para a Saúde e sua Relação com as Áreas de 

Negócio (Marketing e Vendas) e de Suporte (Assuntos Regulatórios, Compliance e Farmacovigilância). 

4h 

Excelência Comercial – Organização e Gestão da Área Comercial nas Empresas; A Função dos Representantes de Vendas; A 

Relação entre os Profissionais da Área de Marketing e os Profissionais de Saúde; Sistemas de Mensuração de Resultados e 

Premiação. 

4h 

Gestão de Território, Competências Analíticas e KPI: Organização e Implementação de Estratégias de Marketing no Território 

(Funções do Representante, do Gerente Distrital e do Gerente Regional de Vendas); Competências Analíticas e de 

Implementação no Território; Mensuração de Resultados e Premiação de Equipe de Vendas. 

4h 
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Análise do Cenário Competitivo: Conceito e Aplicação da Metodologia para Análise do Cenário Competitivo; Definição do 

Segmento de Mercado e dos Principais Competidores para o Produto Selecionado. 
4h 

Metodologia para Definição Estratégica de Marca (Teórico e Prático): Força da Marca e da Empresa no Segmento de 

Mercado; Conceito e Aplicação de Análise SWOT; Caracterização de Produto; Análise PESTEL; Conceito e Definição do Valor 

Único da Marca (Unique Selling Proposition); Aplicação de Posicionamento Estratégico de Marca e Construção do Valor 

Patrimonial da Marca (Brand Equity). 

Exercícios Práticos Dirigidos. 

8h 

Ações de Lançamento e Ações Promocionais de Produtos em Linha no Cenário Tradicional e Virtual: Pilares Estratégicos 

e Ações Promocionais Utilizadas pela Indústria Farmacêutica e de Produtos para a Saúde; Conceito de Efetividade da Força de 

Vendas e Matriz ABCD de Segmentação; Mídias para a Implementação de Ações Digitais. Relação entre Promoção de Produtos 

Tradicional Vs Digital.  

Estudo de Casos. 

12h 

Validação, Finalização e Apresentação de Plano de Marketing 12h 

CARGA HORÁRIA TOTAL 
As cargas horárias das aulas poderão sofrer alterações, em benefício da formação dos alunos, em função da necessidade de atualização de conteúdo ao longo do curso 

64h 

Respeitando a carga horária total do curso, é uma prerrogativa institucional, inverter disciplinas e temas de aula, assim como alterar datas, de acordo com a 

construção do calendário do curso, que envolve agenda de docentes e disponibilidade de auditórios da instituição. Nestas situações, os alunos serão informados 

com antecedência, exceto em casos fortuitos ou de força maior. 

 

 
 
Os alunos deverão desenvolver em grupo um plano simulado de marketing resumido, com base em um produto escolhido e 

validado pelo coordenador. A cada disciplina do curso, conforme os conceitos forem sendo introduzidos, será estruturada uma das 

etapas do plano de marketing citado, com suporte do coordenador do curso. Ao final do curso, cada grupo apresentará o plano 

simulado de marketing elaborado.  

 

 
 

Luís Fernando Chinatto 

Administrador de Empresas, graduado pela Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo. Especialista com MBA Executivo em 

Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Possui certificação em Liderança Corporativa pelo Grupo Ibmec 

Educacional e em Desenvolvimento de Produtos e Serviços pela Fundação Getúlio Vargas. Atua na Área de Marketing e Vendas 

desde 1997, tendo atuado como Propagandista no Laboratório Roche, como Gerente de Produtos no Aché Laboratórios, 

Boheringer-Ingelheim e Organon do Brasil, como Gerente de Marketing na Schering-Plough e Merck Sharp and Dohme, como 

Gerente de Unidade de Negócios na Zodiac e como Diretor de Unidade de Negócios na Merck Serono. Dentre as principais 

premiações recebidas estão: “o Melhor Lançamento de 2004 em valor” - produto Artrolive – Aché Laboratórios; Prêmio de 

Implementação da Melhor Estratégia Mundial 2010 – Cerazette; Prêmio de Melhor Projeto de Educação Médica Continuada para 

Tratamento da Infertilidade na América Latina 2013 - Merck Serono. É professor dos cursos de marketing farmacêutico da IQVIA e 

sócio fundador da LC NEO, empresa de serviços especializada em projetos multicanal e consultoria de marketing e planejamento 

estratégico para a área de saúde. Coordenador de Curso e Docente do Instituto Racine 
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Os professores que integram o corpo docente dos cursos do Instituto Racine de Educação Superior são titulados e/ou 

qualificados, congregando competências técnicas e humanistas à visão sistêmica das perspectivas socioambientais e 

mercadológicas das áreas em que atuam. São doutores, mestres, especialistas e/ou docentes com vasta experiência profissional. 

 

 
 

O método de ensino e aprendizagem está baseado em um planejamento didático-pedagógico que congrega diversas formas de 

estudo para compor a carga horária total do curso. Assim, o aluno terá como desenvolver seu conhecimento a respeito dos temas 

constantes do conteúdo programático do curso por meio de aulas presenciais, aulas com transmissão ao vivo, aulas gravadas, 

exercícios dirigidos, exercícios de fixação do conhecimento, estudos de caso, materiais de leitura complementar, avaliações do 

conhecimento adquirido, entre outros. Essa diversidade de formas de estudo contribui para que o aluno seja um agente ativo em 

seu próprio aprendizado, desde que haja participação efetiva em todas as atividades propostas no projeto pedagógico do curso. 

 

 
 

CI MF (Turma 05) INSCRIÇÃO NACIONAL (BRASIL) 

Início: 10/mai/2022 Inscrição: R$ 50,00      •       Valor Base do Curso: R$ 3.940,00 

04 meses • 64h 

 À Vista (10%) À Prazo (Boleto) À Prazo (Cartão de Crédito) Presencial (São Paulo/SP) ou 
Educação a Distância (EaD) - 

Transmitida ao Vivo 

Profissional 
R$ 3.596,00  04 x R$ 985,00 

Até 08 x R$ 498,75  
(sem juros) 

(Inclui o valor de R$ 50,00 ref. à Inscrição) Valor Total à Prazo: R$ 3.940,00 
(À 1ª parcela acrescentar o valor de R$ 50,00 

ref. à Inscrição) 

Valor Total à Prazo: R$ 3.990,00 
(Inclui o valor de R$ 50,00 ref. à Inscrição) 

À Vista ou À Prazo, a inscrição no curso será concluída via telefone. 
 

Condições de Pagamento 

Á Vista (por boleto bancário ou cartão de crédito): o valor deve ser pago no ato. 

À Prazo por boleto bancário: o valor correspondente à soma da Inscrição e 1ª Parcela deve ser pago no ato. 

À Prazo por cartão de crédito: o valor correspondente à soma da Inscrição e do valor do Curso deve ser parcelado no ato. 

 

CI MF (turma 05) INSCRIÇÃO INTERNACIONAL 

04 meses • 64h (2022) 

Inscrição Valor do Curso 

À Vista / A Pronto 

Parcelas / Prestações Presencial (São Paulo/SP) ou Educação a 
Distância (EaD) - Transmitida ao Vivo 

(10% de Desconto + Inscrição) 

USD USD 16,00 USD 1.288,00 USD 1.175,20 Em até: 4 x USD 326 

EUR EUR 15,00  EUR 1.159,00  EUR 1.058,10 Em até: 4 x EUR 293,5 
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Os descontos não são aplicados ao valor referente à Inscrição do curso e não são cumulativos. Para usufruir dos descontos, faça 

sua inscrição por telefone, e-mail ou WhatsApp. 
 

 

5% 10% 15% 15% 20% 20% 
02 Pessoas 
(Inscrições 

Simultâneas) 

03 Pessoas 
(Inscrições 

Simultâneas) 

04 Pessoas ou 
Mais 

(Inscrições 
Simultâneas) 

Consulte Condições Consulte Condições Consulte Condições 

 

 
 

 

 

O Instituto Racine estabelece convênios e protocolos com empresas, instituições, Órgãos Públicos, entidades 

profissionais e empresariais para oferecimento de bolsas de estudos e benefícios exclusivos. Consulte-nos! 
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Etapas do Processo Seletivo 

 

 

 

Acesse o site do Instituto Racine e saiba como participar. 

Bolsas de estudo e benefícios, com descontos para inscrições individuais ou para grupos, oferecidos a Empresas, 

Entidades ou Instituições devidamente credenciadas. 

Estabeleça um Convênio com o Instituto Racine e ofereça este benefício a 

seus funcionários ou associados. Consulte-nos! 

O Programa de Monitoria Acadêmica do Instituto Racine, tem como base semelhante programa que iniciou em 
1997, possui regulamento próprio e tem por objetivo contribuir com o desenvolvimento acadêmico, profissional e 
pessoal do Monitor, uma vez que o mesmo exerce um papel complementar em sala de aula, auxiliando no sistema 
de gestão da qualidade dos cursos, contribuindo com o suporte acadêmico e operacional junto a coordenadores, 
docentes e alunos, em todas as suas modalidades, bem como realizando a interface com a Instituição. 

As atividades desempenhadas são previamente definidas pela Instituição e amplamente conhecidas pelo Monitor, 
antes de exercê-las. 

Os Monitores são selecionados por meio de um processo seletivo anual aberto a profissionais, estudantes de 

graduação e de cursos técnicos, sendo que cada curso tem uma especificidade de formação exigida e são 

beneficiados com bolsas de estudo de até 100%. 
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INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 

 

 

CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 
 
 

1. A inscrição no curso é individual e intransferível (Pessoa Física), mesmo que a contratação e pagamento seja efetuado por Pessoa Jurídica. Em caso de Pessoa Jurídica, o curso não poserá ser 

transferido ou compartilhado com outras pessoas não inscritas, sob pena de aplicação de medidas judiciais cabíveis; 

2. Para garantia de vaga e melhores condições de pagamento, inscreva-se antecipadamente; 

3. Os Cursos de Pós-Graduação e Cursos de Aperfeiçoamento são destinados a candidatos diplomados em cursos de graduação, em cursos superiores de tecnologia ou em cursos sequenciais de 

formação específica, reconhecidos pelo Ministério da Educação do Brasil (MEC). Estudantes que estiverem regularmente matriculados no último período de cursos de graduação ou demais cursos 

superiores poderão inscrever-se para o processo seletivo, porém, somente poderão matricular-se, caso comprovem, até a data de início do curso, a sua conclusão. Estes cursos estão 

compreendidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996);  

4. Os Cursos Intensivos e de Educação Continuada são oferecidos na categoria de cursos livres e são destinados a candidatos graduados, com formação técnica, estudantes de graduação e de 

cursos técnicos ou outros níveis de escolaridade devidamente identificados em cada uma das propostas pedagógicas. Estes cursos estão compreendidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996); 

5. Etapas para inscrição, meios e formas de pagamento: 

a. Verifique qual é a melhor forma de pagamento conforme seu planejamento financeiro: Pagamento à Vista (a Pronto) ou à Prazo (Prestações) conforme a tabela de Investimento do respectivo 

curso; 

b. À Prazo (Prestações): 

i. Inscrição via Internet, Telefone, Whatsapp ou Presencialmente na Sede do Instituto Racine; 

ii. Pagamento da Inscrição e da 1ª Parcela; 

iii. Após a confirmação do pagamento da Inscrição e da 1ª Parcela, os boletos referentes às demais parcelas são enviados por e-mail, obedecendo às condições de inscrição vigentes no 

período e vencimento no dia 05 (cinco) de cada mês subsequente, para inscrições de pessoas residentes no Brasil, ou por envio de faturas via Paypal para residentes em outros países; 

c. À Vista (A Pronto): 

i. Inscrição via Internet (exclusiva para alguns cursos), Telefone, Skype ou Presencialmente na sede do Instituto Racine; 

ii. Pagamento da Inscrição e do Valor Total do Curso com descontos especiais, obedecendo às condições de inscrição vigentes no período; 

d. É possível optar pelo pagamento do Valor Total do curso por Cartão de Crédito, à Vista ou à Prazo, via Telefone ou Presencialmente na sede do Instituto Racine, obedecendo às condições de 

inscrição vigentes no período; 

e. Proceda a leitura completa do Regulamento Interno dos Programas Educacionais e tenha conhecimentos das principais regras estabelecidas pela instituição; para tal 

acesse o link www.racine.com.br/regulamentointerno; 

6. Para efetivar a matrícula, o inscrito deverá além de efetuar o pagamento dos valores referentes à Inscrição e à 1ª Parcela, aceitar o Termo de Uso - Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais, a Ficha Financeira e o Manual do Aluno, acessando o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), área restrita somente a alunos do Instituto Racine, e apresentar a Documentação 

Obrigatória solicitada; 

7. Respeitando a natureza de cada programa educacional, existe uma Documentação Obrigatória, que deve ser entregue pelo aluno antes do início do curso, por e-mail e via correio ou pessoalmente, 

conforme a exigência por tipo de curso. A relação completa de documentos requisitados está disponível no link www.racine.com.br/documentacao; 
 

POLÍTICA DE DESCONTOS 
 

8. Os descontos especiais não são cumulativos e não se aplicam aos valores da Inscrição, sendo concedidos apenas ao valor das parcelas do curso mediante apresentação de comprovante (um tipo 

de documento comprobatório para cada tipo de categoria de desconto); 

9. Descontos, de qualquer natureza, somente são concedidos para pagamento efetuados com até 03 (três) dias de antecedência à data de vencimento das Parcelas; 

10. A política de descontos pode ser alterada a qualquer momento sem aviso prévio; 
 

ADIAMENTO, DESISTÊNCIA OU CANCELAMENTO DO CURSO 
 

 

11. A confirmação de realização do curso está condicionada a um número mínimo de 25 inscritos. Em não atingindo este número mínimo, o curso poderá ser adiado ou cancelado. Confirme a 

realização do curso no qual você se inscreveu antes de efetuar a compra de passagens, a reserva de hotel, etc.; 

12. Na hipótese de adiamento do curso, por iniciativa da Instituição, o aluno poderá optar por permanecer ou não no curso. Caso opte por não permanecer no curso, o valor pago será devolvido, 

descontando o valor referente à Inscrição, mediante requerimento expresso do inscrito pelo e-mail da Área Comercial (comercial@racine.com.br); 

13. Na hipótese de desistência do curso, por parte do inscrito em até 10 (dez) dias antes do início das aulas, ficará retido o valor inerente à Inscrição, devido aos custos operacionais/administrativos 

da instituição, sendo o restante do valor pago devolvido; 

14. Na hipótese de desistência do curso, por parte do inscrito entre 09 (nove) dias antes do início das aulas e a data de inicio das aulas, terá o inscrito, direito à devolução dos valores pagos 

descontados os valores de Inscrição e da 1ª Parcela, sendo que esta correspondente ao valor de venda do curso, dividido pelo número de meses de sua realização, informação esta constante na 

Proposta Pedagógica do Curso; 

15. Na hipótese de cancelamento do curso, por iniciativa da Instituição, por insuficiência do número de alunos ou qualquer outro motivo, o valor pago pelo aluno até o momento será devolvido 

integralmente; 
 

LOCAL DAS AULAS E OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
 

 

16. As aulas das Turmas de São Paulo poderão ocorrer na sede do Instituto Racine ou em outro local a ser definido pela Instituição; 

17. O calendário apresentado no ato da inscrição corresponde as datas previstas para a realização das aulas e está sujeito a alterações; 

18. Aulas agendadas aos finais de semana ocorrem independentemente de feriados aos sábados ou domingos. Ocorrendo um feriado durante a semana (de segunda-feira a sexta-feira), somente 

neste dia as aulas serão suspensas, não havendo, portanto, emendas de feriados no Calendário Letivo do Instituto Racine, salvo exceções indicadas; 

19. A Instituição reserva-se no direito de inverter disciplinas, assim como substituir docentes, de acordo com a construção do calendário, respeitando a carga-horária total do curso. Nestes casos, os 

alunos serão informados com antecedência; 

20. A Instituição não se responsabiliza por quaisquer outros valores que eventualmente tenham sido despendidos pelo inscrito, antes da confirmação da realização do curso ou durante o andamento do 

curso, seja a que título for, tais como: passagens aéreas ou rodoviárias, taxas de embarque, combustíveis, pedágios, hospedagens, etc., em virtude do cancelamento ou adiamento do curso; ou 

mesmo devido a mudanças de datas no Calendário de Aulas do curso uma vez este iniciado. 

+55 (11) 3670-3499 +55 (11) 96583-9044 cursos@racine.com.br www.racine.com.br 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
http://www.racine.com.br/regulamentointerno
http://www.racine.com.br/documentacao

