Módulo

01

Duração

Palestrante

2,5 horas

Ricardo Yogui

2021

MÓDULOS

*Sujeito a alterações sem aviso prévio

JORNADA DE MARKETING DIGITAL ESSENCIAL

Data

18/01/21

DIGITAL: SUA IMPORTÂNCIA E IMPACTO ESTRATÉGICO PARA A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
Módulo

02

Duração

Palestrante

7 horas

Estevão Rizzo

Data

19/01/21

26/01/21

PLANEJAMENTO DE MARKETING DIGITAL
Módulo

03

Duração

Palestrante

3,5 horas

Fernanda Benício

Data

02/02/21

ESTRATÉGIA DE CONTEÚDO
Módulo

04

Duração

Palestrante

3,5 horas

Estevão Rizzo

Data

09/02/21

STORYTELLING PARA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO: A ARTE DE CRIAR CONTEÚDO
CONTANDO HISTÓRIA
Módulo

05

Duração

Palestrante

14 horas

Fernando Oka

Data

23/02/21

02/03/21

09/03/21

16/03/21

MARKETING NA ERA DIGITAL
Módulo

06

Duração

Palestrante

3,5 horas

Vivian Munniz

Data

23/03/21

COMO SURGEM PRODUTOS DIGITAIS INCRÍVEIS? ENTENDENDO AS OPORTUNIDADES
COM BASE NA JORNADA
sindusfarma.org.br

Módulo

07

Duração

Palestrante

7 horas

Kleber Couto

Data

30/03/21

06/04/21

GESTÃO DE MARKETING DIGITAL
Módulo

08

Duração

Palestrante

7 horas

Tatti Maeda

Data

13/04/21

20/04/21

PLANO DE GESTÃO DE CRISE
Módulo

09

Duração

Palestrante

3,5 horas

Lays Dantas

Data

27/04/21

FUNDAMENTOS AGILE
Módulo

10

Duração

Palestrante

3,5 horas

Paula Campoy

Data

22/06/21

JORNADA DO PACIENTE
Módulo

11

Duração

Palestrante

3,5 horas

Gabriel Ishida

MÉTRICAS E GESTÃO

sindusfarma.org.br

Data

29/06/21

2021

MÓDULOS

*Sujeito a alterações sem aviso prévio

JORNADA DE MARKETING DIGITAL ESSENCIAL

Estevão Rizzo

2021

PALESTRANTES

*Sujeito a alterações sem aviso prévio

JORNADA DE MARKETING DIGITAL ESSENCIAL

estevaorizzo@gmail.com

Empresário, sócio e diretor de marketing da Destrave Assistência (destrave.se), sócio e diretor de expansão na agência 80 20 Marketing (8020mkt.com.br), pós-graduado em marketing e vendas, professor de pós-graduação e extensão em instituições como FGV, FAAP e Digital House. (br.linkedin.com/in/estevaorizzo/pt)

Fernanda Benicio

fernanda.benicio@webedia-group.com

18 anos de experiência no segmento de saúde e bem-estar construídos na indústria farmacêutica, agências especializadas e veículos de comunicação. Há 6 anos
dedicada exclusivamente há projetos digitais associados a conteúdo, mídia e dados.
Atualmente atua na Webedia como Diretora da Unidade de Negócios que inclui o
Minha Vida - maior portal de Saúde e Qualidade de Vida do Brasil nos últimos anos.
Formada em Comunicação Social com direcionamento para Publicidade e Propaganda pela faculdade Cásper Líbero e pós-graduada em Marketing e Gestão Comercial
pela Business School São Paulo.

Fernando Oka

fernando.oka@7ways.com.br

Desde 2002 no mercado, trabalhei em diversas empresas no Brasil, Reino Unido e
Portugal. Com grande experiência em varejo online, com passagens no Brasil em
empresas como Grupo Pão de Açúcar, Pernambucanas, Wunderman e Grupo Claudino (Armazém Paraíba), aplico todos meus conhecimentos prestando consultoria em
marketing online e gerindo ações de marketing no dia a dia dos clientes da 7ways
onde sou dono desde 2008. Em paralelo a minha função de gestor da agência, sou
professor desde 2010 nas matérias de marketing digital e ecommerce,atualmente
na digital house.

Gabriel Ishida

contato@gabrielishida.com.br

Especialista em Analytics com dez anos de experiência em consultorias e anunciantes. Atualmente é gerente de analytics na DP6, uma das principais consultorias de
analytics do Brasil. Já atendeu projetos da Coca-Cola, Itaú, Cielo, Samsung e outros
grandes anunciantes. Também oferece consultorias e ministra aulas na pós graduação da FAAP, Mackenzie, PUC-RS, Cásper Líbero e outras faculdades. Site: www.
gabrielishida.com.br

sindusfarma.org.br

Kleber Couto

2021
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kleber.couto@live.com

Kleber Couto, empreendedor, inventor, otimista inabalável e executivo com mais de
25 anos de experiência em inovação e transformação digital, com reconhecida competência em liderança, construção de relacionamentos, solução de problemas, planejamento, formação e desenvolvimento de equipes de alto desempenho e liderança de
projetos complexos, foi VP de Transformação Digital na Prudential, maior seguradora
do mundo, onde criou e liderou o lab de inovação da empresa no Brasil, atuou como
estrategista digital para as marcas da Unilever sendo responsável pela campanha
viral de Dove, Retratos da Real Beleza de Dove, vencedora de 14 prêmios em Cannes,
incluindo a de campanha digital do ano em 2013 atingindo a histórica marca de 50 milhões de visualizações no Youtube no primeiro mês. Atuou na industria farmacêutica
liderando Digital por mais de 12 anos em empresas como Roche, Abbott e Shire.

Lays Dantas

lays_dantas@hotmail.com

Especialista em identificar as necessidades dos clientes e desenvolver produtos
digitais coesos que melhoram as operações de um negócio por meio de soluções digitais eficientes. Experiência como gestora de produtos e projetos em grandes empresas, tanto como funcionária como consultora. Trabalhou por 7 anos na Alstom,
onde desempenhou diversas funções relacionadas a projetos e fez parte da equipe que implementou projetos globais localmente. Depois disso, ingressou na PwC,
onde passou 7 anos atuando em consultoria de negócios e tecnologia. Atualmente
está como Product Owner em uma grande empresa de Seguro de Vida, apoiou no
desenvolvimento da abordagem do escritório de inovação como PO e especialista
em agilidade.

Paula Campoy

paula.campoy@succexxminds.com.br

“Possui mais 23 anos de experiência no mercado de saúde e construiu sua experiência profissional dentro da indústria farmacêutica. Hoje atua como empresaria e consultora focada em Estratégia e Inovação, Governança Corporativa,
Novos Modelos de Negócios, Jornada do Cliente/Paciente e Transformação Digital, para o mercado de Saúde. Dentro do Grupo BEM atua como Diretora Executiva de Negócios Farma com modelos de negócios relacionados a Gestão de Saúde.
Formada em Letras pela Universidade São Judas, Paula possui pós-graduação em
Gestão da Informação pelo Universidade Mackenzie e especialização em Gestão de
Negócio pela Business Process School. Em 2016 fez uma formação executiva sobre
Inovação & Transformação Digital na Universidade Singularity no Vale do Silício em
parceria com o Silicon Valley Innovation Center – SVIC. “
sindusfarma.org.br
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Ricardo Yogui
Conselheiro de Empresas, Mentor em Innovation Ventures e Matchmaker. Aliando
consolidada experiência empresarial em negócios disruptivos e sólida formação acadêmica, colabora na integração dos atores do Ecossistema de Inovação da Indústria,
Academia e Governo para gerar impactos nos negócios, na indústria e sociedade.
Autor do FRAMEWORK DE INOVAÇÃO©️, modelo aberto, adotado por empresas,
startups, escolas de negócios e hubs de inovação.
Professor convidado da FIA para Pós-graduação e Educação Executiva.
Membro da Agência PUC-Rio de Inovação, associado a ANPEI. Conselheiro do programa Trekker da Fundação Dom Cabral.
Tem colaborado em programas para fortalecimento do Ecossistema de Inovação
como o Inovativa Brasil, Conecta Startup Brasil, Open Innovation BR, NAGI da Finep,
Embrapii e Plataforma iTec do MCTIC/Anpei.
Está envolvido em programas acadêmicos para aplicação de metodologias ativas e
STEAM na formação de futuros profissionais.
Antes de um período sabático (2010/2011), como executivo recebeu em 7 anos consecutivos o reconhecimento em Accountability como head na América do Sul para
negócios baseado em Tecnologias Disruptivas com implementação de novos modelos de negócios e licenciamento de produtos.
Colaborou com a introdução da impressão 3D no país, na década de 1990 além de
outras Tecnologias Emergentes.
Tem formação de conselheiro pelo programa PDC da FDC, Mestrado pelo Ibmec,
MBA pela FGV, Pós-Graduação pela ESPM e Graduação em Engenharia Automobilística pela FEI SBC/SP.

Tatti Maeda

socialmediaemotion@gmail.com

Jornalista e Publicitária com foco em Gestão de Negócios, Especialista em Inovação
e Mídias Sociais [ESPM] e Branding Estratégia de Marca [Belas Artes]. Com 10 anos
de experiência na área de Marketing Digital atendendo clientes como B2W Digital
(Americanas, Shoptime, Submarino, Ingresso.com), Walmar, Hotel Urbano, Peixe Urbano, E Commerce School, ABCoom, etc. consolidando conhecimentos em Gestão
de Midias Sociais, Posicionamento Digital e SAC 3.0. Atuou como Editora Web na
Rede Globo, nos Jogos Olímpicos 2016, co-organizadora do Social Media Week São
Paulo [2016/2017]. Palestrante IBM WomenIt - Inteligência Relacional e #SoftSkills.
Certificada pelo Google [ WomenWill ] - Trainning em Liderança, Técnicas de Negociação, Gestão de Tempo, Finanças, Comunicação Verbal e Não-Verbal e soluções
digitais do Google.

sindusfarma.org.br

Vivian Muniz
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vivian_muniz@hotmail.com

Especialista em Inovação e tem como propósito profissional simplificar a vida
das pessoas através de soluções digitais. Executiva da indústria de seguros de
vida, atuando em transformação digital aliando estratégia e mindset ágil em
plataformas que integram produtos, devices e experiência do usuário. Orientada
com o ecossistema de inovação e consciente do impacto que isso pode
gerar para nossa sociedade, é também investidora em um fundo de Venture
Capital, além de atuar como conselheira em uma startup de impacto social.
Antes de começar sua jornada na Prudential do Brasil como diretora de produtos
digitais, atuou como, diretora da consultoria de Inovação da PwC, além de ter
vivenciado a experiência de morar por mais de 2 anos na Alemanha.

sindusfarma.org.br

