
 

Grupos de Trabalho 

Grupo de Trabalho de Incentivos: Destina-se a profissionais atuam e que tem o desafio de desenvolver e implementar 

planos de incentivo para força de vendas nas Indústrias Farmacêuticas associadas ao Sindusfarma. Tem o objetivo de 

trazer para discussão os assuntos que impactam o dia a dia deste grupo de profissionais visando o crescimento e a 

inovação dos processos que compõe um tema tão sensível, complexo e de alta motivação dos profissionais das áreas 

comerciais dos associados Sindusfarma.  
 

Grupo de Trabalho de Treinamento: Destina-se a profissionais que atuam nas áreas de treinamento e que tem o desafio 

de desenvolver os profissionais das Indústrias Farmacêuticas associadas ao Sindusfarma. Tem o objetivo de trazer para 

discussão os assuntos que impactam o dia a dia deste grupo de profissionais visando o crescimento e a inovação dos 

processos e metodologias, bem como, permitir a troca de experiências, relacionamento e novos aprendizados entre os 

seus membros. 
 

Conselho Consultivo de Marketing e Business Support: Este conselho visa incorporar os principais executivos das áreas 

de Marketing, Inteligência de Mercado e Business Support das Indústrias Farmacêuticas associadas no desenho das 

atividades da Gerência de Inteligência e Business Support do Sindusfarma, bem como analisar, validar e sugerir 

alterações no calendário de pesquisas, cursos e eventos do Programa Educacional de Marketing da entidade.  
 

Grupo de Trabalho de Acesso: Destina-se a profissionais que atuam na área de Acesso das Indústrias Farmacêuticas 

associadas ao Sindusfarma e tem o objetivo de promover o debate sobre os desafios da área de acesso, possibilitar a 

troca de experiências entre os profissionais dentre outras atividades como por exemplo: criação de eventos/cursos, 

elaboração de manual de boas práticas, realização de pesquisas juntos aos associados Sindusfarma, parcerias com outras 

instituições e debates com convidados externos. 
 

Grupo de Trabalho Área Médica: Destina-se a profissionais que atuam na área Médica das Indústrias Farmacêuticas 

associadas ao Sindusfarma e tem o objetivo de promover o debate sobre os desafios enfrentados pela área médica dos 

associados, possibilitar a troca de experiências entre os profissionais dentre outras atividades como por exemplo: criação 

de eventos/cursos, elaboração de manual de boas práticas, realização de pesquisas juntos aos associados Sindusfarma, e 

debates com convidados externos. 
 

Forma de Ingresso: 

Os Interessados na participação destes GT’S devem entrar em contato pelo e-mail: gibs@sindusfarma.org.br 

 

 

E-mail: gibs@sindusfarma.org.br 

Rua Alvorada, 1.280 - 

Vila Olímpia 

São Paulo/SP - CEP 

04550-004 
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