
PROGRAMA DE TRAINEE SPECIAL 2021 – ÁREA COMERCIAL 

QUER SE DESENVOLVER E TRABALHAR COM UM DESAFIO GLOBAL? 

A população mundial está envelhecendo –  e no Brasil isso não é diferente. A demanda por mais serviços, 
atendimentos de melhor qualidade e investimentos na área da SAÚDE só cresce, o que acaba sendo um 
grande desafio para o sistema de saúde como um todo. 

Aqui, na Special Pharmus, acreditamos que com sonho grande e gente boa é possível fazer a diferença, 

que é possível deixar nosso legado no mundo. 

Estamos crescendo de maneira acelerada e, por isso, estamos à procura de mais pessoas para integrar 

nosso time. 

Se você:  

• Sonha grande e deseja conquistar o sucesso assumindo responsabilidades (sucesso é resultado de 

muito suor!);  

• Tem ideias inovadoras e capacidade de implementação (iniciativa é bom, “acabativa” é melhor 

ainda); 

• É apaixonado por encarar desafios e tem humildade para aprender, desaprender e reaprender (não 

desiste no primeiro “não”);  

• É ágil e consegue se adaptar às mudanças (não fica de "mimimi" e coloca a "mão na massa"); 

• Quer fazer parte de um time que é incansável por transformação e crescimento. 

Então você também é alguém que FAZ ACONTECER e AQUI É O SEU LUGAR!  

INSCREVA-SE AQUI: https://bit.ly/3308Aqt 

 

Quem Somos? 

A Special Pharmus é uma empresa da área de saúde, que atua no mercado de medicamentos de alto 

custo, nutrição enteral e outros tratamentos. Somos credenciados pelas maiores indústrias 

farmacêuticas do mercado e atendemos as principais Operadoras de Saúde do Brasil. Atuamos em todo 

o território nacional, com escritórios em São Paulo e Tocantins.  

Buscamos transformar o mercado de saúde suplementar por todo o Brasil, oferendo soluções 

inovadoras e equipe técnica qualificada para as Operadoras de Saúde, impactando diretamente na 

satisfação e qualidade de vida de milhares de pessoas. 

Nós, na Special Pharmus, estamos fazendo uma revolução silenciosa, promovendo a desintermediação 

e a desmaterialização do serviço de saúde. E para acompanhar nosso forte crescimento, buscamos 

novos talentos para o time. 

 

Nossos Valores 

Acreditamos que trabalhar numa empresa com a qual você se identifica, se sente capaz, feliz e desafiado 

faz toda diferença. Conheça os nossos valores:  

https://bit.ly/3308Aqt


• Senso de Dono: Somos donos do negócio. Nosso comprometimento diário constrói o resultado de 

longo prazo. 

• Trabalho em Equipe: Acreditamos que o sucesso do todo é mais importante do que o resultado 

individual. Nosso compromisso vai além de nós mesmos e de nosso próprio departamento. 

• Meritocracia: Aqui levamos gente a sério - respeitamos e valorizamos nossos integrantes. São as 

pessoas que sonham e que realizam. 

• Transparência: Todos temos virtudes e defeitos. A sinceridade e a autenticidade geram confiança e 

fortalecem os laços. 

• Autonomia: Precedida por capacidade e sucedida por responsabilidade. 

• Foco no Cliente: Procuramos entender a necessidade do cliente para entregar os melhores 

produtos e soluções. 

• Eficiência: Tempo é dinheiro. Economizamos os dois. 

 

O Programa 

Nosso Programa de Trainee é focado na Área Comercial. O time de vendas deve buscar entender as 
necessidades e desejos dos nossos clientes para oferecer o melhor e mais completo portfólio de 
soluções. Afinal, nosso cliente deve estar sempre no centro das nossas decisões.  

Temos 4 vagas de trainees. Durante o programa, os trainees ficarão baseados em SP e poderão realizar 
algumas viagens. Ao final do programa, serão realocados na região* da sua carteira.  

Nosso programa irá acelerar sua carreira: 

• 10 meses de programa: 5 meses de imersão passando por diferentes áreas para que você saia 
com uma visão completa do negócio + 5 meses com foco na área comercial mergulhando em 
diferentes temas como planejamento comercial, precificação, marketing, negociação, 
relacionamento e pós-venda. 

• Check-in: Integração & Cultura 

• Envolvimento em projetos, análise de problemas e desenvolvimento de soluções 

• Plano de desenvolvimento e feedback contínuo 

• Treinamentos de Gestão, Liderança, Saúde e Negociação 

• Mentoria Executiva 

• Concluído o programa com sucesso, o trainee já se torna um Consultor de Negócios com sua 
própria carteira de clientes! 

E aí, animou? 

*necessária disponibilidade de viagens e mudança 

 

Requisitos  

• Graduação concluída entre Jul/2018 e Dez/2020 em qualquer área de formação 

• Disponibilidade para viagens e/ou mudança de residência 

 

O que procuramos em você? 

• Boa comunicação e habilidade de desenvolver e manter relacionamentos 



• Criatividade e capacidade de analisar problemas, identificar causas, propor soluções e alternativas 

• Flexibilidade para se adaptar em ambientes dinâmicos e superar os obstáculos que surgem 

• Vontade de crescer, foco em resultados e muita energia! 

 

O que nós oferecemos? 

• Remuneração Compatível com o Mercado 

• Assistência Médica 

• Assistência Odontológica 

• Vale Refeição ou Alimentação 

• Vale Transporte ou Auxílio Combustível 

• Participação nos Resultados 

• Plano de desenvolvimento e feedback contínuo 

• Mentoria Executiva 
 

Etapas 

• Inscrição: 02/09/2020 a 16/10/2020 

• Testes Online: 05/10/2020 a 23/10/2020 

• Dinâmica de Grupo: 03/11/2020 a 13/11/2020 

• Business Case + Entrevistas: 23/11/2020 a 11/12/2020 

• Admissões: Janeiro/2021 

 

 


