
 

 

SEMANA DO FARMACÊUTICO |   Abertura 

PALESTRA: A Fórmula do Valor Farmacêutico 

Estamos vivendo o melhor momento da década para o Farmacêutico. Porém, nem todos os elementos de 

geração de resultados estão visíveis. É preciso entender o cenário com detalhes e entrar em ação com a 

Fórmula certa! 

 
PALESTRANTE: Inácio Louvain 

Treinador e palestrante de alto impacto obstinado em desenvolver profissionais para atuarem no 

varejo farmacêutico com atitude e comportamento de construção de resultados para a saúde e o 

negócio. 

Farmacêutico, especialista em Gestão de Pessoas e Leader Coach, conduz as suas apresentações com 

propriedade, alto grau de empatia e liberdade para tratar dos assuntos da área farmacêutica. Realiza 

mensalmente treinamentos e palestras em todas as regiões do Brasil. Já possui na bagagem mais de 

10 mil horas de atuação direta na formação de Farmacêuticos e de Líderes do setor. 

Conduziu a reestruturação do Plano de Carreiras e o desenvolvimento da Trilha de aprendizagem 

administrativa e farmacêutica da maior varejista farmacêutica do país. Criou e aplicou mais de 50 

conteúdos de treinamentos personalizados para diversas empresas do mercado Farmacêutico. 

Trabalha com maestria temas, tais como gerar reputação e reconhecimento no Varejo, como 

fortalecer os relacionamentos de trabalho, como se diferenciar dos atendimentos prestados no 

mercado, como vencer a insegurança para assumir novos desafios na empresa, como se manter 

engajado para exercer o trabalho com excelência e como se preparar para multiplicar o resultado 

diário individual e fazer o negócio crescer. 

 

 
O EVENTO 

 

Data 

20/01/2020  

Horário 

18h às 21h  

Duração 

3 horas  

Vagas 

220 

(duzentas) 

 

Cidade: Belo Horizonte  |  Local: Faculdade Newton Paiva 

Endereço: Av. Silva Lobo, 1730, Bairro Grajaú, Belo Horizonte – MG 

 

PÚBLICO ALVO 

Profissionais farmacêuticos e estudantes de farmácia de Minas Gerais. 

 

 
INSCRIÇÕES 

De 10 a 20 de janeiro, exclusivamente pela área do farmacêutico/estudante no site do CRF/MG. 

Para informações e inscrição CLIQUE AQUI 

https://www.crfmg.org.br/site/Servicos/Capacitacoes


 

 

 
AÇÃO SOLIDÁRIA 

Em todas as capacitações do CRF/MG buscamos beneficiar diferentes entidades que precisam da nossa 

contribuição. 

Para o evento estaremos recolhendo 1 lata de leite em pó. 

Farmacêutico: sua solidariedade é também uma forma de cuidado! 

 

 
IMPORTANTE 

O certificado digital estará disponível na sua área de acesso restrito em até 30 dias após o encerramento do evento. 

É imprescindível assinar a lista de presença. 

Evite seu bloqueio. Caso não possa comparecer cancele sua participação com antecedência. 

Dúvidas para: capacitacao@crfmg.org.br 

 


