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EM conclui conclui EM EM conclui
MD01 MD02.1 MD02.2 MD03 MD04 MD05

14 horas 0 7 horas 0 3 horas 30 min 0 em construcao 0 em construcao 0 7 horas 0

EM conclui EM EM EM EM 
MD06 MD07 MD08 MD09 MD10 MD11

#REF!

4 HORAS 0 6 Horas 0 3 horas 30 min 0 3 horas 30 min 0 3 horas 3 30 min 0 2 HORAS 0

EM EM conclui conclui EM CONCL
MD12 MD13 MD14 MD15 MD16 MD17

04/jun

2 HORAS 0 3 Horas 30 min 0 3 horas 30 min 0 3 horas 30 min 0 3 horas 30 min 0 7 horas 0

CONCL EM EM conclui conclui conclui
MD18 MD19 MD20 MD21 MD22 MD23

9 HORAS 0 2 HORAS 0 2 HORAS 0 7 horas 0 3 horas 30 min 0 7 horas 0

conclui
MD24

3 horas 30 min 0
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Por isto, nós da Sindusfarma estamos preparando um amplo Programa de formação em Marketing Digital. 

O assunto é urgente porém a amplitude do nosso programa exige um cuidadoso planejamento. 

Abordaremos temas importante e complementares que fazem parte da jornada de transformação para impactar de forma 

prática as empresas que estão com um nível de maturidade digital baixo. 

Muito ainda se fala sobre a necessidade de se implementar uma estratégia multicanal  eficiente com foco no usuário, porém 

com o contexto do isolamento social notamos que ainda muitas organizações estão despreparadas para explorar as 

oportunidade de uma estratégia hibrida e complementar.

A era pós COVID nasce com o reconhecimento real de que é preciso fazer o “dever de casa”, repensando estrutura, 

processos, competências, plataformas e tecnologia para ser competitivo na arena digital , que veio para ficar .

Para nos é claro que o “modo tradicional” de fazer marketing é uma base fundamental para este novo olhar, mas adicional a 

isto, nenhuma empresa se sustentará caso não reconheça que não basta fazer algumas ações táticas para ter sucesso nesse 

novo modo de promover medicamentos repetindo o slogan do nosso primeiro curso desse ano.

Estamos na fase mais importante desta jornada que é a preparação, mas te convidamos para entender nossa Trilha de 

Conteúdo e montamos um time de Profissionais de Mercado com alto grau de conteúdo técnico e principalmente pratico 

para fazer parte deste projeto.





Sabemos que ter estratégias de marketing digital é não é uma tarefa fácil, mas um dos maiores erros que vemos na prática, são 

empresas recriando alguns clichês que fazem com que você tenha um efeito colateral negativo em sua estratégia.

Para evitar que você cometa esses erros, vamos listar as 5 estratégias ultrapassadas e que você ainda pode estar praticando sem se 

dar conta de como elas são prejudiciais ao seu negócio.

O ENVIO DE SPAM

Um dos problemas mais comuns 

encontrados na internet são os 

spams – aqueles e-mails que são 

enviados de forma aleatória 

oferecendo seus produtos ou 

serviços.

Mas a verdade é que quando não 

são otimizados, segmentados e 

personalizados esses spams fazem 

com que seus “potenciais” clientes 

se irritem e evitem comprar em sua 

loja.

FALTA DE ANÁLISE 

DE DADOS

Muita gente ainda acredita que a 

internet é um meio impossível de 

ser medido – no entanto, com a 

estratégia de marketing 

digital certa, é possível que você 

produza tráfego e vendas mais 

concretos, tendo assim resultados 

mais satisfatórios.

Por isso, não tente adivinhar para 

quem você deve direcionar o seu 

produto, nem qual o seu público.

COMUNICAÇÃO 

UNILATERAL

Ter um departamento de dúvidas e 

atendimento ao consumidor que 

não conversa com o cliente já é 

coisa do passado.

O importante é estar conectado e 

prestar em atenção em tudo o que 

o seu cliente lhe diz. Isso acontece 

porque,

ao fazer isso, você demonstra em 

interesse em melhorar, além de 

fazer com que as pessoas se sintam 

bem em adquirir mais produtos e 

serviços.

CONTEÚDO DE BAIXA 

QUALIDADE

Com o Marketing de Conteúdo em 

alta, um dos erros mais comuns 

cometidos pelas empresas e 

departamento nas estratégias de 

marketing digital é o fato de não 

produzir conteúdo.

Algumas delas ainda acreditam que é 

preciso apenas se mostrar na rede 

por meio de anúncios, e-mail e, até 

mesmo, postagens promovidas, mas 

desenvolver um conteúdo de 

qualidade para o seu público fará 

com que você ganhe mais admiração.

FALTA DE ANÁLISE 

DE DADOS

O Inbound Marketing parte do 

preceito de que é preciso que 

você informe o seu cliente para 

que ele procure você,

e não o contrário, como era de 

costume. Por isso, permita que 

seu cliente entre em contato 

com você e tenha em mente 

que com os novos modelos de 

mercado

– o cliente pode chegar até você 

antes mesmo que você perceba.

Para refletir e aprender sobre este e outros temas, te convidamos para entender nossa Trilha de Conteúdo que será conduzidos 

por profissionais especialistas referência de Mercado com alto grau de conteúdo técnico e principalmente pratico.





CUSTOS MENORES

Investir em estratégias de 

marketing digital é mais 

econômico que qualquer outro tipo 

de prospecção de clientes.

O orçamento da estratégia de 

marketing digital é mais bem 

direcionado e parte do processo 

automatizado,

o que reduz as despesas na 

aquisição de clientes.

Com custos menores, sua empresa 

alcança maiores taxas de lucro.

O resultado dessa equação é o 

aumento no faturamento do 

negócio e o crescimento da 

empresa em menos tempo.

PÚBLICO MAIS 

SEGMENTADO

Ao contrário de outras táticas de 

marketing, as estratégias de 

marketing digital trabalham com 

públicos segmentados.

O marketing de conteúdo, por 

exemplo, usa dos interesses do 

próprio lead para gerar conteúdos.

Assim, com a ajuda do SEO, apenas 

as pessoas certas chegam até a sua 

empresa.

Reduzir o número de pessoas 

alcançadas por suas estratégias 

de marketing digital também 

diminui custos e, melhor ainda, 

aumenta a chance de conseguir 

novos clientes.

Como você foca nas pessoas certas, 

realmente interessadas no que 

oferece, existem muito mais 

chances de elas dizerem “sim”.

MAIS VENDAS E 

FIDELIZAÇÃO

Uma estratégia de marketing 

digital pautada no inbound

marketing não tenta vender de 

imediato para o lead.

Primeiro, educamos o potencial 

comprador sobre o problema e nos 

posicionamos como autoridade no 

assunto.

A venda acaba sendo uma 

consequência de todo o trabalho.

Além de aumentar as vendas da 

empresa seguindo essa estratégia

digital, os clientes ficam por mais 

tempo no negócio.

O maior motivo para isso é porque 

eles confiam mais em sua empresa 

quando ela usa da produção de 

conteúdo para atraí-los, por 

exemplo.

MAIOR CONTROLE

Você pensa em controlar todos os 

resultados de sua estratégia de 

marketing digital?

Com o marketing digital isso é 

possível.

Uma estratégia de marketing

digital possui diferentes formas de 

mensuração e captação de dados.

Toda essa informação pode ser usada 

para aperfeiçoar ainda mais essa 

estratégia de marketing digital e 

trazer ainda mais resultados para o 

negócio.

O total controle de sua estratégia de

marketing digital também permite 

encontrar erros a serem solucionados 

e oportunidades de crescimento.

Assim, seu negócio sempre se 

manterá a frente do mercado e com 

crescimento contínuo.

Mais escalabilidade

Apesar de trabalhar com públicos 

segmentados, uma estratégia de 

marketing digital não tem limites 

geográficos.

Com uma estratégia de marketing 

digital, você pode atingir qualquer 

pessoa, em qualquer lugar.

Desde, é claro, que seu produto ou 

serviço permita a relação à distância 

com o cliente.

O ponto fundamental, no entanto, é 

que ao usar uma estratégia de 

marketing digital, sua empresa está 

livre para crescer.

As amarras, comuns em outras formas 

de divulgação, não existem no 

marketing digital.

Sendo assim, para crescer com o 

marketing digital, basta aumentar o 

investimento e escalar sua estratégia 

de marketing digital.

Os resultados serão ainda melhores e 

virão de modo mais fácil que no 

mundo offline.

Para refletir e aprender sobre este e outros temas, te convidamos para entender nossa Trilha de Conteúdo que será conduzidos 

por profissionais especialistas referência de Mercado com alto grau de conteúdo técnico e principalmente pratico.





SERGIO ALEXANDRE SIMÕES, será o palestrante para o tema de 

IMERSÃO EM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL EM FARMA

Líder de transformação digital, entusiasta e evangelizador da transformação digital, 

cognitiva e cultural. Ampla experiência em projetos de tecnologia, gestão e consultoria 

digital em diversos segmentos da indústria no Brasil e no exterior. 

Sou PhD em Inovação com formação em diferentes escolas e princípios que norteiam 

propósitos e impacto social e um apaixonado por tecnologias essenciais. 

Executivo sênior com experiência em Vendas e Entrega, Desenvolvimento de Pessoas, 

Marketing e P&L. 

Solucionador de problemas com uma mentalidade inovadora / digital. 

Totalmente orientado para as pessoas com um comportamento e atitude fácil, mas 

competitivo e focado em resultados. 

Liderança e excelentes habilidades de comunicação executiva. 

Profissional Digital do ano de 2020!

https://www.itforum365.com.br/sergio-alexandre-simoes-da-pwc-encara-desafio-de-transformar-talentos

Tema: IMERSAO EM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA INDUSTRIA FARMA

https://www.itforum365.com.br/sergio-alexandre-simoes-da-pwc-encara-desafio-de-transformar-talentos


Calendário de Eventos

Conheça Nosso Calendário de Temas e 

faça uma Pré-Reserva sem compromisso



IMERSÃO EM 

TRANSFORMAÇÃO 

DIGITAL EM FARMA

Sergio Alexandre

14 horas 01

FUNDAMENTOS

AGILE

Lays Dantas

3,5 horas 02

EXPERIÊNCIA

DO USUÁRIO

Tharsis Thomazelli

7 horas 03

STORYTELLING

PARA CRIAÇÃO

DE CONTEÚDO

Estevão Rizzo

3,5 horas 04

GESTÃO

DE PRODUTOS 

DIGITAIS

JC Rodrigues

7 horas 05

Calendário de Eventos



Calendário
de Eventos

PLANEJAMENTO DE 

MARKETING DIGITAL

Estevão Rizzo

3,5 horas 06

MARKETING

DIGITAL

Pendente

14 horas 07

CONTEXTO DA SAÚDE 

NO BRASIL

Felipe Adbo - IQVIA

3,5 horas08

MINDSET DE 

VENDAS DIGITAL

Fernanda Benicio

3,5horas 09

FUNIL DE VENDAS 

DIGITAL

Fernanda Benicio

3,5 horas 10

Calendário de Eventos



Calendário
de Eventos

INOVAÇÃO COM FOCO 

EM TÉCNOLOGIAS

Estevão Rizzo

3,5 horas 11

MARKETING DIGITAL 

AVANÇADO

Fernando OKA

14 horas12

ESTRATÉGIA DE 

CONTEÚDO

Fernanda Benicio

3,5 horas 13

METRICAS E GESTÃO

Gabriel Ishida

9 horas 14

COMO SURGEM 

PRODUTOS DIGITAIS 

INCRIVEIS?

Vivian Muniz

3,5 horas 15

Calendário de Eventos



Calendário
de Eventos

JORNADA

DO MÉDICO

Paula Campoy

3,5 horas 16

MINDSET

AGILE

Lays Dantas

3,5 horas17

GESTÃO DE 

MARKETING DIGITAL

Kleber Couto

7 Período18

PLANO DE GESTAO

DE CRISE

Tatti Maeda

7 horas 19

ENGAJAMENTO 

MÉDICO

Pendente

xx horas 20

Calendário de Eventos



Calendário
de Eventos

OPT-IN E PLANO 

TÁTICO / 

ENGAJAMENTO

Pendente

xx horas 21

CADASTRO

MÉDICO

Pendente

xx horas 22

JORNADA DO 

PACIENTE

Paula Campoy

3,5 Período23

PRODUTOS DIGITAIS 

FOCADO NA JORNADA 

DO USUÁRIO

Luciana Maciel

3,5 horas 24

Calendário de Eventos





A indústria farmacêutica está em fase de amadurecimento para adaptar-se à Transformação Digital - ou ao novo normal  - e para 
acompanhar as mudanças já implementadas nas demais indústrias, mesmo com as restrições regulatórias, mas também atenta ao 
contexto de novos modelos de negócio – como os marketplaces, as novas experiências – como o “Patient Centricit or Journey” e 
as mais novas tecnologias  - como Cloud Computing, IoT, Big Data, Robotic Process Automation entre outras tecnologias. 

Neste módulo,  compartilharemos uma visão sobre 3 pilares fundamentais para a transformação digital: novos modelos de 
negócio, a experiência e as tecnologias emergentes.

E MAIS...O QUE VOCÊ VAI APRENDER E TAMBEM...

Transformação Digital

Cultura digital na prática

Pilares da transformação digital

Processos e Cultura

O papel da liderança

User Experience (UX)

Jornada do Médico / Paciente

Métodos de Inovação

Design thinking

IMERSÃO EM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Curso de transformação digital Atualize seus conceitos

Adquira o mindset digital para se manter competitivo e liderar projetos de 

transformação digital  Aprenda com especialistas de mercado. Faça 

networking durante e após o curso.

Modelos de Negócio, Patient & Journey Experience e Tecnologias 

Emergentes

Por que imersão em transformação digital?

Curso para profissionais curiosos, empolgados com a oportunidade da Transformação Digital e das áreas de Marketing, Comercial, Comunicação, 

Estratégia, ...., para os funções de Coordenação,  líderes ou que profissionais que gerenciam resultados e estratégias de produto e que buscam inovar 

em suas estratégias de posicionamento, explorando a criatividade e o pensamento analítico explorando a multicanalidade.


