


Oie! Eu sou a Liege Slomp, especialista em 
desenvolvimento profissional e expert em 
Propaganda Médica, e estou imensamente feliz 
em ter você aqui.

Saiba que a decisão de participar do Intensivão do 
Propagandista vai mudar a sua vida.

E para começarmos a aquecer para o que vem por 
aí, preparei esse livro para esclarecer alguns 
pontos de dúvida comuns entre quem está 
chegando nesse universo novo. Leia tudo com 
muita atenção, sua nova vida depende da decisão 
de continuar nas próximas páginas.

Oie!Oie!



Conhecer cada um dos passos que envolvem um processo seletivo 
da indústria farmacêutica é fundamental para que você tenha 
sucesso e conquiste a sua vaga.

A falta desse conhecimento é o que mais gera frustração nos 
profissionais que tentam sem sucesso. Com a falta da noção do 
que falta de entendimento, a culpa recai sobre a própria 
indústria:

 “Ah o mercado é fechado”
 “Só entra com indicação”
 “Tenho mais de 40 anos e não me contratam por causa da
 idade”
 “Nem me chamam por que precisa ter experiência prévia na
 função”
 “Isso não é pra mim, não sou da área da saúde”
 “Eles só contratam quem tem experiência comercial”

É ou não é? Quantas dessas frases você já ouviu?

A boa notícia é: TODAS SÃO FALSAS!

VOCÊ CHEGOU NO INTENSIVÃO



Afirmo não só por estar há mais de 15 anos 
vivenciando esse mercado, mas também por que já 
ajudei mais de 420 profissionais a conquistarem as 
suas vagas e todos eles tinham alguma ou algumas 
dessas questões citadas.

NADA DISSO OS IMPEDIU. Sabe porquê?

POR QUE ELES TINHAM 
CONHECIMENTO, PREPARO 

E ACOMPANHAMENTO 
ADEQUADOS.

VOCÊ CHEGOU NO INTENSIVÃO



Destes 420 alunos, 99 tem entre 40 e 49 anos.
Já tenho 6 alunos aprovados acima dos 50!
NENHUM deles teve indicação. NENHUM deles tinha 
experiência prévia na função.

São mais de 40 tipos de graduação diferentes, inclusive 
tecnólogos sem pós graduação. E cursos bem distantes do dia a 
dia da função, como: Arquivologia, química ambiental, turismo, 
geologia, pedagogia, direito e até teologia. Ou seja, realmente não 
importa o curso que você se formou desde que esteja 
devidamente preparado!
E muitos desses alunos nunca trabalharam em funções 
comerciais, mas souberam fazer um excelente processo de venda 
deles mesmos na hora da entrevista.

Ou seja, a ÚNICA coisa que impede você de ter um salário de 5 a 
9mil mais todos os benefícios hoje, é PREPARO, 
CONHECIMENTO e a DECISÃO de buscar!

Só de você estar lendo isso agora, já mostra que você iniciou o 
processo de busca pelo preparo, então PARABÉNS!

VOCÊ CHEGOU NO INTENSIVÃO



O QUE É PROPAGANDA MÉDICA?

Ao longo da última década como Propagandista fui 
questionada diversas vezes sobre a profissão, o trabalho e 
a carreira.

As dúvidas vinham desde as mais básicas, do tipo:
mas o que você faz quando entra na sala do médico?

Até ”nossa, que legal, eu gostaria muito de entrar no 
ramo mas não sei como”.

E é com a intenção de oferecer uma visão geral da 
profissão que resolvi escrever sobre as principais 
definições, vantagens e perspectivas da profissão 
Progapagandista.

Já te aviso desde agora:   VOCÊ VAI SE APAIXONAR!



Pensa comigo:
Quantos medicamentos existem disponíveis no mercado 
atualmente?

Quantos fármacos são utilizados para fabricar esses 
medicamentos?

MILHARES

E você acha que os médicos saem da faculdade sabendo 
todos de cor?

Aí que entra a Propaganda Médica!
A Propaganda Médica é a principal ferramenta de comunicação 
entre a indústria farmacêutica e a classe médica.

Tem por finalidade prestar esclarecimentos científicos, atualizar 
os médicos em relação a novos medicamentos ou ativos e 
estreitar o relacionamento. VOCÊ VAI SE APAIXONAR!

O QUE É PROPAGANDA MÉDICA?



Com essa atualização constante o médico pode definir as 
melhores estratégias de tratamento com o que há de mais atual 
e avançado.

A propaganda consiste na visita de um representante da 
indústria farmacêutica (Propagandista) ao médico.

Popularmente conhecidos como os caras da
pasta preta que entram na frente dos

pacientes e que deixam amostras grátis.

Quero morrer quando ouço isso, pois o trabalho é muito mais 
do que ir até o consultório entregar caixinhas!

E você já vai saber o porquê!VOCÊ VAI SE APAIXONAR!

O QUE É PROPAGANDA MÉDICA?



A PROPAGANDA MÉDICA LEVA

Atualização científica

Lançamento de produtos

Informação sobre os ativos presentes
nas fórmulas

Vantagens e desvantagens de 
medicamentos e condutas terapêuticas

Posologia

Preço

PDVs

Amostras grátis



Viu só como é muito mais do que
deixar caixinhas?

Sintetizar uma grande quantidade
de informações de maneira

rápida e objetiva a fim de deixar
o médico seguro para prescrever a

linha de produtos que você representa.

Você tinha noção que tudo isso
era conversado naqueles 5 minutinhos?

Pois é!  Essa é a arte de ser Propagandista!



PROFISSÃO PROPAGANDISTA

Agora que você já sabe o que é uma propaganda médica, fica 
mais fácil entender qual é a função do Propagandista, né?

Basicamente a principal função do Propagandista é:

GERAR DEMANDA!
(prescrição)

Quando o Propagandista leva informações de qualidade, 
relevantes, atualizadas e com SEGURANÇA, o médico entende 
que aquele produto ou linha vai beneficiar seus pacientes e se 
sente confortável em prescrevê-los.

ASSIM TODO MUNDO GANHA!
PACIENTE, MÉDICO, PROPAGANDISTA E INDÚSTRIA!



CICLO VIRTUOSO

Recebe premiação e
reconhecimento pelos resultados

Com conhecimento atualizado é capaz de 
definir a melhor estratégia de prescrição

Obtém sucesso no tratamento
– paciente satisfeito

Investe no treinamento e
formação de Propagandistas

Com os lucros gerados pode
investir em pesquisa de novos

fármacos e tratamentos.

Leva informações relevantes e possibilita que
o médico decida pelo melhor tratamento

Recebe prescrição adequada, 
tratamento correto e

condizente para sua realidade.

Gera lucro para indústria
comprando o tratamento



O QUE EU PRECISO PARA SER PROPAGANDISTA?

COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

Desde os anos 90 os laboratórios vêm exigindo formação superior 
para a função. Dessa época até quando entrei no ramo, em meados 
dos anos 2000, havia uma exigência bem rígida para formação do 
candidato em ciências humanas. Acreditava-se que profissionais das 
ciências exatas e biológicas não tinham habilidade comercial.

Lembro que a minha contratação foi tipo uma quebra de tabu na 
empresa, pois eles não contratavam farmacêuticos! Tive que fazer 
uma semana de treinamento sem compromisso para provar meu 
desempenho comercial! Fui entrevistada por vários gestores, 
inclusive o regional e nacional.

Ainda bem que quanto mais duvidam de mim, mais eu quero! 
Depois de todo esse processo, que durou mais de um mês, fui 
aprovada para vaga de ESTÁGIO.
Pois é, já formada e mestre topei um estágio pois sabia que valeria a 
pena. E nunca, jamais me arrependi! Bem pelo contrário, tenho 
orgulho dessa decisão.



O QUE EU PRECISO PARA SER PROPAGANDISTA?

COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

Já hoje, as Indústrias Farmacêuticas aceitam graduação em 
qualquer área. Não precisa ser da área da saúde ou de marketing. 
Tenho alunos aprovados em todo o tipo de curso, como química 
ambiental, secretariado bilíngue, direito, educação física, 
engenharias...

Então não se preocupe, a SUA graduação é sim aceita.

Você também pode ser Representante de Medicamentos se estiver 
cursando a faculdade. Muitos laboratórios têm vagas de estágio 
ou trainee que buscam exatamente profissionais nesse perfil. São 
em geral menos comuns, porém a concorrência pra elas também é 
bem menor, uma vez que a maioria dos acadêmicos está focada em 
executar a profissão da qual está se graduando.

Ou seja, se você já sabe que a propaganda médica é o seu objetivo, 
estando bem preparado você vai sair muito na frente e se destacar 
para receber o seu SIM.



O QUE EU PRECISO PARA SER PROPAGANDISTA?

COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

Outra dúvida comum: estou com o curso trancado, tenho 
chances? Nesse caso, não. A menos que volte a estudar e 
permaneça estudando enquanto estiver empregado ou até se 
formar.

Aí vem mais uma grande dúvida: meu curso é TECNÓLOGO, tenho 
chances? E eu te digo um sonoro SIIIIIIMMMMM! Dos 135 
laboratórios que atuam com a propaganda médica do Brasil hoje, 
apenas 3 não contratam tecnólogos. 
Você ainda tem 132 lugares para conquistar a sua oportunidade. E 
sim, tenho vários alunos tecnólogos atuando como propagandistas.

Mas Li, meu curso é técnico, posso ser propagandista?

Infelizmente, não.

E antes que você fique bravo, lembre que não sou eu quem define 
as regras das Indústrias, tá?



O QUE EU PRECISO PARA SER PROPAGANDISTA?

COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

A profissão é muito mais do que uma venda, do que uma visita, do 
que deixar caixinhas. É uma consultoria, uma fonte de informações e 
troca com a classe médica e para que um profissional possa efetuar sua 
função com efetividade ele vai precisar ter aprofundamento. Estudar 
sempre. E eu creio que seja por isso que a Indústria faz essa exigência.

Bom, acho que em termos de graduação consegui esclarecer os 
principais pontos de dúvidas.

Agora vem o segundo pré-requisito básico e eliminatório - CNH B 
ativa.

Assim que você for contratado, via de regra, você vai receber um carro 
para trabalhar, com todas as despesas pagas (combustível, pedágio, 
estacionamento, seguro, IPVA, manutenções - pois é, pensa numa 
economia? Não precisar pagar mais nada disso?) para se deslocar e levar 
os materiais e as amostras grátis. Ele é uma ferramenta indispensável ao 
trabalho. Sendo assim, não tem como você assumir a função se não tiver 
habilitação ou se ela estiver cheia de pontos.



O QUE EU PRECISO PARA SER PROPAGANDISTA?

COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

Menos comuns, são as empresas que em vez de disponibilizar o 
carro, pagam a kilometragem para o propagandista usar o carro 
próprio. Essa é também uma modalidade interessante pois o valor 
do KM rodado paga todas as despesas.

Já se o trabalho for 100% remoto, como alguns laboratórios vem 
fazendo, aí não há a necessidade de ter habilitação.

Quem diria né? Que uma das profissões mais "escondidas" e mais 
conhecidas por sua complexidade fosse ter pré-requisitos tão 
simples?

Pois é, GRADUAÇÃO E HABILITAÇÃO



O QUE EU GANHO?

O QUE EU GANHO COM ISSO?

A remuneração é um ponto muito importante, pois é ela que vai 
definir sua qualidade de vida, permitir desenvolver seus projetos, dar 
uma vida mais confortável aos seus filhos, etc.

Não existe um padrão, um teto ou coisa do tipo.
Cada indústria tem seu perfil de remuneração.

A carreira do Propagandista é dividida em 4 faixas salariais:

CATEGORIA

Júnior

Estágio ou Trainee 2.400 - 3.500

5.000 - 9.000

6.000 - 10.000

8.000 - 12.000

1.000 - 2.000

2.000 - 3.000

2.500 - 3.500

3.000 - 4.000

0 até 2 anos

0 a 3 anos

1 a 4 anos

2 a 6 anos

Pleno

Sênior

SALÁRIO PRÊMIO EXPERIÊNCIA



BENEFÍCIOS

E OS BENEFÍCIOS?

• Bônus/Prêmio mensal: de 20% a 150% do salário
• Veículo da empresa com todas as despesas pagas (combustível, 
pedágio, manutenção, seguro, IPVA)
• Plano de saúde para o funcionário e seus dependentes,
• Plano odontológico para o funcionário e seus dependentes
• Seguro de vida
• Vale Refeição R$ 55,00/dia (valor definido pelo Sindicato
e ajustado anualmente)
• Previdência privada
• PLR O mais comum é o pagamento no valor de 2 salários uma vez 
ao ano.
• Auxílio creche (mães com crianças até 2 a 6 meses)
• 14º salário – nem todos
• Bolsa de estudos (pós, MBA e idiomas) – nem todos
• Convenções nacionais e internacionais
(Grandes Resorts nacionais, EUA, Caribe, Europa)



BENEFÍCIOS INTERESSANTES

• Trabalho de segunda a sexta em horário comercial
Trabalha-se nos fins de semana só em congressos, 1 ou 2 vezes ao 
ano, mas depois você pode escolher os dias para folgar. Pode ser 
inclusive na semana que tem feriado e fazer AQUELA ponte!

• Feriados com ponte quando cai na terça e quinta
Já no início do ano a empresa manda o calendário anual com as 
pontes de feriado para que você possa se programar. Chega de ficar 
dependendo dos colegas para trocar horário ou plantão.

• Recesso de fim de ano entre Natal e Ano Novo
Acabou o drama de ver o Papai Noel chegando enquanto você está 
trabalhando. Ah e pode reservar o espumante para o Reveillon.

PENSANDO BEM NÃO É SÓ BENEFÍCIO,
É QUALIDADE DE VIDA!

BENEFÍCIOS



HORA DE DECIDIR

Agora que você entendeu o básico da dinâmica e do propósito 
do trabalho do Propagandista (ou Representante de 
Medicamentos) e sentiu que faz sentido na sua vida, né?

Então, nada mais justo do que falar agora sobre: E aí, como eu 
faço pra entrar?

Você já está inscrito no Intensivão do Propagandista e lá eu 
vou te mostrar o passo a passo do que você precisa fazer para 
alavancar o seu desempenho nos processos seletivos. 
GRATUITAMENTE!

Então agora você precisa tomar a primeira grande decisão da sua 
vida: ESTAR AO VIVO COMIGO NESSE EVENTO.

Pegue o celular, abra a agenda e adicione, nos dias 
13 a 16/03 – 20h à 21h30 o seu compromisso comigo 

e com a sua nova profissão, sua nova vida.



HORA DE DECIDIR

Se tiver dúvidas, entre em contato com o nosso suporte pelo 
whats 16 99645-0033  que estaremos prontos para auxiliar!

E caso ainda não esteja no nosso grupo VIP
do INTENSIVÃO, basta clicar aqui:

https://meugrupo.vip/c/22611

Agora que você já tomou a decisão de estar ao vivo comigo no 
Intensivão eu vou esclarecer melhor as maiores crenças 

limitantes para que nenhuma “vozinha sabotadora” afaste 
você da sua nova vida.



CRENÇAS LIMITANTES

Certamente você já ouviu alguma delas ou todas. Algumas pessoas 
adoram ter um motivo para NÃO fazer algo, não ter que sair da zona de 
conforto. Aí, uma vez que escutam o que "precisam" para "ficar em paz 
com a consciência", tomam como verdade sem ao menos verificar 
profundamente e, pior, espalham as fake news aos 4 ventos.

"Ah, nem adianta eu tentar, só entra quem tem indicação"

"Ihhh já tenho mais de 35 anos, já passei da idade porque a Indústria só 
contrata novinhos"

"Não tem como, eu não sou da área da saúde"

"Eu nunca trabalhei com vendas na vida, nem vou começar a tentar"

Caso tenha algum outro motivo que você acha que pode te impedir, 
me procure no Suporte (whats 16 99645-0033) que vou ter o maior 
prazer em esclarecer e confirmar se é verídico ou não.



QI - QUEM INDICA

Nesta parte, vou explicar para você os motivos pelos quais o QI é coisa 
velha.

Essa crença não nasceu à toa. De fato há algumas décadas, antes do 
avanço da tecnologia, não era possível saber, em tempo real, se o 
propagandista estava de fato em campo trabalhando ou em casa vendo 
sessão da tarde.

Por isso, para que o gerente pudesse ter uma segurança de resultado, era 
comum que um propagandista indicasse o outro e que fosse difícil um 
gerente contratar alguém que ninguém conhecesse a procedência.

Era uma aposta muito alta e arriscada. Até a empresa perceber que os 
resultados não estavam acontecendo, dava para ficar meses em casa 
recebendo salário sem fazer nada.

Mas depois da chegada da internet, telefone celular e toda a 
tecnologia que temos hoje, a informação chega com muita velocidade e 
é rápido perceber caso alguém da equipe não esteja comprometido com 
o trabalho.



QI - QUEM INDICA

Justamente por causa da internet, hoje temos plataformas digitais que 
permitem ao RH ter acesso a candidatos independentemente de 
indicações. As vagas são publicadas e os candidatos que se inscreverem 
passarão pelos filtros de busca baseados em competências. Por isso, 
você precisa ter um currículo top e bem elaborado, para que os filtros te 
encontrem (mas isso eu vou explicar no evento com as 4 aulas gratuitas 
que estou preparando pra você).

A indicação ainda existe, como em todos os setores da vida. Se você 
precisar de um médico cirurgião, por exemplo, você vai perguntar para 
seus conhecidos se eles têm alguém pra indicar. Mas, se ao conversar 
com o cirurgião indicado você não sentir firmeza, não vai fazer uma 
cirurgia complexa com ele só porque alguém te falou que ele é bom, né? 
Você vai buscar um profissional que te passe confiança, que você sinta 
que a sua saúde estará em boas mãos.

O que mudou na indústria agora é que você NÃO PRECISA de uma 
indicação para participar dos processos seletivos e TER uma 
indicação também não influencia em nada se você não mostrar que é 
a pessoa certa para a função, que é o melhor candidato do processo, 
aquele que vai dar mais resultado em campo.



QI - QUEM INDICA

E tudo se baseia nisso: RESULTADO. A empresa quer crescer, o Gerente 
quer crescer ou pelo menos manter o emprego e a posição que ele 
conquistou. Para isso, ele precisa de uma equipe que entregue o 
resultado, que atinja as metas. Ele não é louco de montar uma equipe 
de "amigos dos amigos" e não entregar o que a empresa precisa. Isso vai 
colocar em risco a "saúde profissional" dele.

Já ouvi de dezenas de gerentes convidados para as minhas lives que 
muitas vezes a pessoa vem indicada mas perde o posto para um 
candidato novo que se destaca muito no processo. E tenho vários 
alunos aprovados que foram "esse" candidato. Desbancaram a indicação 
e conquistaram o seu SIM.

Ou seja, se você se preparar, mostrar na entrevista que você tem 
potencial, e que é o melhor entre os candidatos, a vaga vai ser sua.

De nada adianta você ficar parado achando que NINGUÉM TE DÁ 
OPORTUNIDADE, porque ninguém vai dar mesmo.

Ninguém tá podendo apostar, olhar para você lá na entrevista, todo 
perdido e dizer: Ah, eu vou DAR uma oportunidade para essa pessoa.



QI - QUEM INDICA

Pode parar de acreditar em conto de fadas. Parece o aluno que mal 
estudou no colegial e vai prestar medicina achando que vai passar na 
sorte hehehe

VOCÊ É QUE PRECISA SER UMA OPORTUNIDADE
PARA O RECRUTADOR!

Ele tem que olhar para você e pensar: Caramba! Eu quero essa pessoa na 
minha equipe, ela vai arrebentar!

Então fica a lição para acabar de vez com essa crença limitante:

Uma contratação não é uma APOSTA,
ela é um RECONHECIMENTO.

Seja o melhor que assim você será reconhecido.



CRENÇAS LIMITANTES

Já passei da idade para ser Representante de Medicamentos!

Pois é, essa também é uma crença que não surgiu do nada. Ela tem 
fundamento e eu vou te explicar rapidamente de onde ela veio.

Nós presenciamos uma das maiores viradas de evolução da raça humana, 
já percebeu? Quem está na faixa dos 40, 50, nasceu num mundo sem 
computadores, sem telefone celular e sem internet!

Nenhuma revolução que se tem na história, ao meu ver, sofreu uma 
transformação tão grande em tão pouco tempo.



IDADE

Lá na década de 40, a média da expectativa de vida da população 
brasileira era de 45 anos. 45 anos!!! Não é à toa que, naquela época, um 
profissional na casa dos 40 tivesse no final da carreira, com a saúde 
debilitada muitas vezes, já pensando em se aposentar.

Na década de 80. Essa mesma expectativa de vida subiu para 62 anos, ou 
seja, as pessoas vivem em média 17 anos a mais. Quem nasceu na década 
de 70 e 80 vai provavelmente se aposentar aos 65. Se a ideia de que um 
profissional aos 40 é velho permanecesse, o que as pessoas fariam dos 40 
aos 65 para se aposentar? A conta não fecha, né?

Esse aumento se deu ao avanço científico e ao avanço na informação. 
Hoje se conhece melhor as doenças, os tratamentos e as pessoas sabem 
mais sobre prevenção e tratamento do que no passado.

Hoje, o profissional aos 40, 50, tem, via de regra, muita saúde, 
disposição e energia, além de maturidade e experiência. É o filé 
mignon do mercado! Isso, claro, se ele estiver disposto a APRENDER, 
desaprender e reaprender sempre. Incluindo nessa equação, a 
ATUALIZAÇÃO também é indispensável.



IDADE

A indústria farmacêutica é dinâmica e já percebeu essa valiosa fatia do 
mercado profissional.

Por ser um trabalho que exige fisicamente, até a década de 90, e início 
dos anos 2000, de fato se via bem poucos profissionais atuando na 
propaganda médica. Sendo contratado nessa idade então? Mais raro 
ainda!

Mas, desde o fim dos anos 2000 e na década de 2010, isso começou a 
mudar. Aos poucos as indústrias foram percebendo que seus 
profissionais do time 40+ tinham os melhores resultados e excelente 
performance (aqueles que não resistiram às mudanças digitais, e se 
adaptaram à nova realidade, claro).

Com isso, as oportunidades foram aumentando timidamente. Ao passo 
que contratações 40+ foram surgindo, houve um movimento muito 
positivo de incentivo e muitas discussões sobre o tema passaram a ser 
levantadas.

Logo que me joguei na rede (comecei a postar vídeos de conteúdo nas 
redes sociais) ouvi muito sobre a questão da idade e essa foi uma das 
bandeiras que eu mais levantei e levanto até hoje.



IDADE

Ao passo que essa discussão é trazida a tona, reflexões e mudanças de 
padrão vão se estabelecendo.

A todos os meus convidados das lives eu pergunto sobre isso. Quero 
mostrar a todos o quanto a cabeça mudou e a idade não é mais um 
fator impeditivo ou tabu de contratação.

E eu posso provar isso com as dezenas de lives disponibilizadas no meu 
canal do YouTube, Receita de Propagandista. Se você ainda não se 
inscreveu lá, se inscreva agora! Tem muito conteúdo top.

Outra prova são as dezenas de alunos 40+ 
contratados, até o momento (março de 2023), 
foram 99 alunos!Os depoimentos deles estão 
no site www.receitadepropagandista.com
ou no perfil do Instagram 
(liege_receitadepropagandista) na sessão 
dos DESTAQUES em Sim em 2021, Sim em 
2022, Sim em 2022 b, Sim em 2023.

Tenho o maior orgulho em dizer que tenho, 
inclusive, 6 alunos aprovados aos 50 anos.



IDADE

A grande mensagem desta parte do e-book é:

A sua idade não define o profissional que você é, suas atitudes sim.

Se você se mantém atualizado, antenado, mostra energia, brilho nos 
olhos e preparação nos processos seletivos, não vai ser a sua data de 
nascimento que vai impedir o gerente de querer você na equipe!

E aí, bora começar uma carreira nova na melhor fase da sua vida?



CRENÇAS LIMITANTES

Eu não sou formado na área da saúde, não posso ser Representante de 
Medicamentos!

É muito comum as pessoas acharem que, para trabalhar fazendo 
propaganda de medicamentos diretamente aos médicos o profissional 
PRECISA ser formado na área da saúde.

Mas deixa eu te contar uma coisa: até mais ou menos uns 15 anos 
atrás, ser formado na área da saúde era algo que te 
DESCLASSIFICAVA nos processos!

Pois é! A profissão sempre foi conduzida por profissionais de Marketing, 
Administração, Publicidade e Propaganda.

Como você deve ter lido nas partes anteriores, eu ser aprovada no 
processo sendo Farmacêutica foi uma quebra de tabu na empresa (e isso 
foi há 13 anos apenas!).

A indústria farmacêutica na época considerava os profissionais da 
área da saúde muito técnicos e sem perfil comercial. Tinha-se essa 
crença.



NÃO SOU FORMADO NA ÁREA DA SAÚDE

Então, durante muitos anos, a profissão foi dominada por profissionais 
dos seguimentos citados anteriormente.

Como tudo na vida muda e a indústria é muito dinâmica, o espaço para 
ambos profissionais (saúde ou comercial) ganharam espaço e 
passaram a compor o quadro de propagandistas das indústrias.

Percebeu-se inclusive, que ter uma equipe mesclada era sinônimo de 
ótimos resultados. Aos pouco o mercado foi se abrindo ainda mais e 
hoje, não importa o curso que você escolheu na graduação.

Qualquer curso é aceito. O que se avalia mais atualmente é o quanto o 
candidato está preparado, quais os motivos pelos quais ele deseja fazer 
a sua transição de carreira e o quanto atualizado ele se apresenta no 
processo.

Também são avaliadas as Habilidades e Competências. O que cada 
candidato tem a oferecer em comprometimento, responsabilidade, auto 
gestão, planejamento, auto desenvolvimento entre outros.



Os profissionais que assumem a responsabilidade pelo seu 
autocrescimento são raros, vistos como OURO pelos recrutadores, que 
têm muita dificuldade em encontrar esse perfil no mercado

Então agora você já sabe que você pode ser Representante de 
Medicamentos, basta querer e se preparar para ser o melhor!

NÃO SOU FORMADO NA ÁREA DA SAÚDE



CRENÇAS LIMITANTES

A Indústria Farmacêutica não contrata quem não tem experiência 
comercial. SERÁ???

Antes mesmo de começar a explicar as razões pelas quais essa afirmação 
é FALSA, eu quero alinhar uma coisa muito importante com você:

CUIDADO COM O QUE VOCÊ ESCOLHE ESCUTAR.

Vou te confessar uma coisa: quando eu estava trabalhando em campo, 
como propagandista, eu tinha pouca noção do mercado em geral, 
acredita? E olha que eu sou daquelas que gosta de estar por dentro, de 
saber, de pesquisar. Eu achava que sabia, isso é bem diferente.

Pois é! Quando vivemos uma realidade de dentro as chances de não se 
ver o todo são muito grandes, né?

Por longos períodos eu acreditava que eram reais todas as crenças 
limitantes que expus ao longo desse período com as partes do e-book . 
Foi só depois de ir para a Gerência de Treinamento, de estar com linhas 
mais altas de gestão e contato com mais Estados que eu fui percebendo 
que a minha percepção estava totalmente equivocada.



EXPERIÊNCIA COMERCIAL

E esse fenômeno se intensificou ainda mais quando passei, através do 
convívio com muitas Indústrias e centenas de gerentes, a conhecer a 
REALIDADE da propaganda médica.

Por isso, é comum pessoas que trabalham no ramo afirmarem coisas que 
não fazem mais parte do cenário real. Elas não se atualizaram e não vêm 
percebendo as mudanças do mercado.

Muitos, por vezes, se sentem incomodados com a chegada de 
profissionais sem experiência, pois sabem que eles vêm cheios de energia 
e de iniciativa. Isso os tira da zona de conforto. Pode provocar um 
sentimento de "Será que esse cara pode tomar o meu lugar? Vou ter que 
inventar coisas novas também se não vou ficar pra trás".

Eu vivi isso quando cheguei na propaganda médica. Neófita (sem 
experiência na função), farmacêutica, desconhecida.

Cheguei com sangue nos olhos, faca na caveira e todos os outros 
bordões que denotam COMPROMETIMENTO em fazer dar certo. E 
isso incomodou rapidinho.



EXPERIÊNCIA COMERCIAL

Em uma das minhas primeiras Convenções, no momento do coffee 
break, logo após serem anunciados os resultados dos setores e cada um 
contar o que fez, fui abordada por dois profissionais experientes que me 
disseram: "Vai devagar aí, novinha! Se você ficar inventando esse monte 
de coisa, vai complicar a vida pra gente. Fica de boa, vai aos poucos que 
você vai demorar mais pra ter resultado, mas vai fazer o necessário pra 
manter o emprego. Vai ali no limite, sem chamar muito a atenção porque 
prego que se destaca leva martelada, viu?"

Não generalizando, pois conheci centenas de profissionais 
sensacionais, mas existem sim pessoas interessadas só em manter o 
emprego, com pouca preocupação com o trabalho. E isso pode fazer 
com que eles desencorajem quem está de fora, desejando uma 
oportunidade.

Eu não colocaria minha cara, meu nome e minha carreira abertamente 
expostos na internet para afirmar coisas que não tenho como provar. Ou 
seja, todas as afirmações são comprovadas por alunos aprovados na 
propaganda médica.



EXPERIÊNCIA COMERCIAL

Eu sou uma prova viva da crença limitante de hoje. Entrei na 
propaganda médica sem nunca ter trabalhado com vendas. Saí da 
faculdade de Farmácia, já emendei o Mestrado em Biotecnologia. Em 
seguida trabalhei 9 meses como Farmacêutica responsável em Drogaria.

Não era só falta de experiência comercial. Era falta de experiência 
de trabalho como um todo. Só o que tinha feito até ali era estudar.

Mas então, como você conseguiu, Li?

Eu mostrei, na entrevista, que mesmo sem experiência oficial, eu sempre 
vendi algo. Seja uma ideia para um grupo de trabalho, blusinhas na época 
em que eu precisei complementar renda para pagar os estudos, aulas 
particulares para os alunos que tinham dificuldade com as matérias.

Contei o que eu fiz para negociar com o meu pai uma bicicleta nova. Até 
já contei essa história em uma live, posso contar novamente se você 
quiser. Basta estar presente e solicitar pelos comentários hehe



EXPERIÊNCIA COMERCIAL

Não importa o que seja, o processo de venda e negociação existe 
em nossa vida desde que nascemos. Quando bebê, para avisar a sua 
mãe que você estava com fome, você chorava. De maneira bem 
rudimentar, isso já é uma negociação. "Me dá o leite que eu paro de 
chorar e ficamos os dois felizes".

Na infância não é diferente, quando você negocia com o pai uma 
bicicleta nova, quando negocia com o irmão o tempo no vídeo game, 
negocia com a avó a sobremesa depois que comer todos os legumes e 
assim vai.

A grande dica de ouro dessa parte do e-book é:

Entenda que vender e negociar são ações corriqueiras, separe as 
que mais tem relevância ao longo da sua vida e leve elas como 
exemplo na entrevista!

Seja a venda de um carro, de um aparelho celular, de como você 
convenceu seu marido/esposa a fechar o pacote de férias para o destino 
que você queria. Pense, analise, perceba e SE PREPARE.



EXPERIÊNCIA COMERCIAL

Alinhe o seu currículo de maneira vendedora e persuasiva
colocando as suas habilidades e atividades nos empregos anteriores de 
forma que mostrem o seu potencial. Seja assertivo nas entrevistas e 
leve seus CASES de sucesso bem alinhados na metodologia SARA 
(Situação, Ação, Resultados, Aprendizados).

Seja atrativo como candidato.

Tenho vários alunos sem experiência comercial contratados. 
Farmacêuticos hospitalares, Fisioterapeuta intensivista, Nutricionista, 
Química ambiental, Secretária executiva, Biomédica, Jornalista...

Agora, você sabe que o potencial está em você! Que se você 
realmente quer e está disposto (a) a conquistar essa nova carreira, você 
precisa se preparar e batalhar. Não ouvir mimimi, focar no seu objetivo e 
ir sem se abalar. E eu tô aqui pra te ajudar.



NOS VEMOS NO INTENSIVÃO

Fica muito mais fácil imaginar tudo isso agora que você já tem uma ideia 
geral sobre o que é a profissão, o seu dia a dia e suas ferramentas.

E aí, tá apaixonado(a)?  Te avisei lá no começo do livro que isso ia 
acontecer. Hahaha

Por isso deixo mais esse aviso: Esse conteúdo é só a pontinha do 
iceberg de conhecimento que você pode ter sobre a profissão e sobre 
a indústria farmacêutica que vai potencializar muito a conquista do seu 
SIM!



Todos os dias tem conteúdo novo nas minhas redes sociais, lives 
semanais e eventos gratuitos maravilhosos! 

E para acessar todo esse conhecimento basta você se conectar comigo 
em todas as plataformas, então anota aí:

WhatsApp: 16 99645-0033
Aproveita e já me manda um oi e solicita a sua entrada na lista VIP.

Rola muita coisa em primeira mão para os VIPs do Receita!

Te vejo por lá! Um beijo da Li ;)

em todas as plataformas, então anota aí:


