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Marketing Farmacêutico 
Medicamentos e Dispositivos Médicos 
 

 

 

O curso intensivo de Marketing Farmacêutico - Medicamentos e Dispositivos Médicos tem como objetivo 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. 

 

A quem se destina 
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 a estudantes de cursos de graduação e das 
áreas citadas. 
 
Modalidades Disponíveis 
Educação a Distância (EaD) 
Aulas Transmitidas em Sala Virtual (com interação ao vivo 
com o docente)  
Pode incluir Aulas Gravadas 
 
Atividade Prática Prevista 
Construção de Plano Simulado de Marketing 
Com base em um produto escolhido e validado pelo 
coordenador do curso, os alunos desenvolverão um plano 
simulado de marketing. 

Turma 06 
Início 
24 de abril de 2023 
 
Duração 
04 Meses 
 
Carga Horária 
64 horas 
 
Periodicidade 
Aulas semanais. 
 
Dias e Horários 
Segunda-feira, das 18h30 às 22h30 

 

Perfil Profissional e Mercado de Trabalho 

As movimentações dos mercados industriais, nacional e internacional, de medicamentos e dispositivos médicos, 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, em virtude deste fenômeno, o setor tem gerado grande demanda por profissionais qualificados 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. 



 

CI MF T06 SP_Proposta_v.01_20220908 | Atualizado em 09/09/2022 08:04 | Página 2 de 4 
 

Competências Desenvolvidas no Egresso 

Ao término do curso intensivo de Marketing Farmacêutico - Medicamentos e Dispositivos Médicos o profissional será capaz de: 

• Compreender as rotinas e metodologias utilizadas na gestão de Dispositivos médicos e Medicamentos; 

• Incrementar a visão analítica voltada ao consumidor de medicamentos e Dispositivos médicos, visando atender suas 
necessidades; 

• Entender como gerar valor e rentabilidade aos produtos no curto, médio e longo prazos, considerando os códigos de 
conduta e a ética profissional; 

• Incrementar a visão estratégica para a implementação de ações promocionais de excelência, que maximizem as vendas 
e o retorno financeiro sobre o investimento, baseadas em metodologias estruturadas do marketing farmacêutico; 

• Conhecer as interrelações entre a área de marketing e os demais departamentos no contexto das Indústrias 
Farmacêuticas e como se relacionar com essas áreas. 

 

Programa do Curso 

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 – Conceitos e Critérios das Ferramentas utilizadas 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. 

8h 

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 

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 

Metodologia para Definição Estratégica de Marca (Conteúdos 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 

Gestão de Território e 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 da Saúde; Sistemas de Mensuração de Resultados e Premiação; Conceito de Efetividade da 

Força de Vendas e Matriz ABCD de Segmentação 

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 

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; Mídias para a Implementação de Ações Digitais. Relação entre Promoção de Produtos Tradicional 

Vs Digital.  

12h 
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Estudo de Casos. 

Validação e Apresentação de Plano Simulado de Marketing. 12h 

Carga horária total: 64h 

 

Coordenação 

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. 

 

Corpo Docente 

Os professores que integram o corpo docente do Instituto Racine de Educação Superior são titulados e/ou qualificados, 
congregando competências técnicas e humanísticas à visão sistêmica das perspectivas socioambientais e mercadológicas das 
áreas em que atuam. São doutores, mestres, especialistas e/ou docentes com vasta experiência profissional. 

 

Investimento 

Nacional: Inscrição R$50,00 Curso R$ 3.340,00 

R$ 2.889,00 à vista 
(Inclui o valor de R$ 50,00 ref. a Inscrição) 

Boleto: 08 parcelas de R$ 417,50  
(À 1ª parcela acrescentar o valor de R$ 50,00 ref. a Inscrição) 

Cartão de Crédito: 10 parcelas de R$ 339,00  
(Inclui o valor de R$ 50,00 ref. a Inscrição) 

Estudantes de cursos de graduação, cursos superiores de tecnologia e cursos técnicos têm 30% de desconto neste curso. 

 

Inscrição Internacional 

A vista (A pronto) A prazo (Prestações) 

672 USD 04 parcelas de 206 USD 
605 EUR 04 parcelas de 188 EUR 

 

Internacional - Protocolos de Colaboração  

Ordem dos Farmacêuticos de Portugal - Ordem dos Farmacêuticos de Cabo Verde - Ordem dos Farmacêuticos de Angola 

A vista (A pronto) A prazo (Prestações) 

605 USD 04 parcelas de 196USD 

553 EUR 04 parcelas de 179 EUR 
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Programas de Facilitação de Acesso à Educação 

  

Programa de Monitoria Acadêmica 

É um dos mais importantes instrumentos de apoio à realização das atividades 
educacionais e eventos do Instituto Racine e tem como objetivos proporcionar 
aos Monitores uma enriquecedora experiência acadêmica e contribuir com a 
qualidade do processo de ensino-aprendizagem, que se realiza de forma única 
em cada sala de aula. 
 
Monitoria Presencial e Monitoria Remota 
Processo Seletivo Anual - Bolsa de Estudo de até 100% 
Processo Seletivo Individual - Bolsa de Estudo de até 90%  

 

 

Convênios de Cooperação Educacional 

O Instituto Racine estabelece convênios com empresas, instituições, órgãos públicos e entidades, para levar condições de 
inscrição em cursos com valores diferenciados a funcionários, colaboradores e associados. Consulte-nos! 

 

Informações e Orientações para Inscrição 

Telefone / WhatsApp 

+55 (11) 3670-3499 

E-mail 

cursos@racine.com.br 

Site 

www.racine.com.br 
 

Para informações sobre Inscrições, Condições de Pagamento, 

Política de Desconto, Cancelamentos e Locais das Aulas, 

escaneie o QR Code ao lado. 
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