
 

 

Curso de Marketing para Farmacêuticos 
 

Objetivos 
 

O Curso de Marketing para Farmacêuticos tem como principal objetivo dar a conhecer 

aos estudantes as várias estratégias de promoção utilizadas para potenciar e maximizar 

determinados processos que permitem a escolha de um medicamento ou serviço farmacêutico 

em detrimento de outro.  

No final do curso, pretende-se que os participantes fiquem aptos a:  

• Entender a complexidade do ambiente farmacêutico sendo capazes de 

realizar a gestão eficiente de um produto, de uma marca ou de uma farmácia 

comunitária; analisar e realizar estudos ao mercado numa perspetiva de 

implementar um produto ou serviço, enquadrando todas as variáveis de 

análise necessárias;  

• Enquadrar a implementação de produto / serviço novo, considerando a sua 

comunicação no segmento de mercado alvo e fazendo-o chegar conforme os 

interesses do propenso cliente;  

• Elaborar um Plano de Marketing, para uma marca da indústria 

farmacêutica ou farmácia comunitária, definindo objetivos, monitorizar o 

Plano e efetuar ajustes ao mesmo sempre que necessário.  

 

Calendário 
 

Setembro:  

• 28 e 30 de setembro (respetivamente, Segunda e Quarta feira)  

 

Outubro:  

• 7 de outubro (respetivamente, Quarta feira)  

• 12 e 14 de outubro (respetivamente, Segunda e Quarta feira)  

• 19 e 21 de outubro (respetivamente, Segunda e Quarta feira)  

• 26 e 28 de outubro (respetivamente, Segunda e Quarta feira)  

Novembro:  

• 2 e 4 de novembro (respetivamente, Segunda e Quarta feira)  



 

• 9 e 11 de novembro (respetivamente, Segunda e Quarta feira)  

• 16 e 18 de novembro (respetivamente, Segunda e Quarta feira)  

• 23 e 25 de novembro (respetivamente, Segunda e Quarta feira) 

• 31 de novembro (Segunda feira) 

Dezembro: 

• 2 de dezembro (Quarta feira) 

• 7 de dezembro (Segunda feira) 

Horário: 20h às 21h30 

Total de Horas: 30h 

 

Programa  

 

1. Introdução ao Marketing Farmacêutico  

• Conceitos gerais e específicos do Marketing Farmacêutico  

• Tendências atuais do Marketing  

2. O Mercado Farmacêutico  

• Conceito geral, características e comportamentos  

• O Mercado Farmacêutico atual, características e tendências  

• Segmentação  

3. Análise Estratégica em Marketing  

• Análise estratégica  

• Análise dados de mercado  

• Análise SWOT  

• Diferenciação e Posicionamento  

4. Marketing Mix  

4.1 Produto  

• Conceito, características e interpretação de Produto na Indústria Farmacêutica  

• Produto VS Serviço  

• MSRM; MNSRM-OTC’s; Genéricos, Dispositivos Médicos, Serviços  

 

 

 



 

4.2 Promoção  

• Conceito, características e interpretação de Promoção no sector farmacêutico e 

limitações legais  

• Promoção de Produtos de Venda Livre  

• Promoção de Produtos de venda sob prescrição 

4.3 Preço  

• Conceito na ótica do Marketing, características e interpretação de Preço no sector 

farmacêutico  

4.4 Distribuição  

• Conceito, características e interpretação de Distribuição  

5. A Farmácia Comunitária e Serviços  

• A Marca: Conceito, características e comportamento  

• MSRM  

• MNSRM – OTC’S  

• Dermocosmética  

• Medicamentos Genéricos  

6. Trade Marketing – Merchandising  

• Merchandising no mercado farmacêutico  

• Merchandising MNSRM  

• Planeamento de Serviços Farmacêuticos  

• O Ato farmacêutico  

• Valorização do Ato Farmacêutico  

7. Plano de Marketing  

• Planeamento de Marketing  

• Plano de Marketing – Etapas  

• Orçamento Marketing  

• Orçamento Promocional  

• Plano de ação  

 
Programa sujeito a alterações. 

 
 
 
 
 
 



 

Palestrante 
 

O Curso será dinamizado pelo Dr. Nuno Albino Santos. 

• Licenciado em Gestão de Marketing pela Universidade de Lisboa, Mestrado em Marketing e 

Doutorando em Psicologia das Emoções pelo Instituto Universitário de Lisboa;  

• Carreira na Indústria Farmacêutica como Delegado de Informação Médica e no Marketing 

como Product Manager e Diretor de Marketing;  

• Formador de Marketing Farmacêutico, Gestão para Farmacêuticos, Técnicas de Vendas 

&Comunicação Eficiente na Venda;  

• Formador no âmbito do Desenvolvimento Pessoal, designadamente, Soft Skills, Marketing 

Pessoal para Médicos/Farmacêuticos e Linguagem Corporal & Comunicação Não-Verbal;  

• Participação em projetos nacionais e internacionais de Formação com destaque para o 

Marketing, Técnica de Vendas, Comunicação e Desenvolvimento Pessoal.  

 


