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Em 70 anos de Brasil, a Johnson & Johnson nunca teve uma mulher na presidência. Caiu o tabu  
 
Dos 70 anos da Johnson & Johnson no Brasil, a biomédica Maria Regina Navarro acompanhou 25 
de perto. Ela entrou na companhia em 1978 como estagiária da área de pesquisas e não saiu 
mais. Nesse tempo todo, jamais viu uma mulher sentada na cadeira da presidência de alguma das 
três divisões da gigante americana. Pois ela é a primeira. Aos 47 anos, ex-diretora de negócios 
corporativos, desde janeiro Maria Regina é a nova comandante da divisão de produtos 
profissionais, que importa e comercializa equipamentos e suprimentos médicos. A empresa não 
divulga números locais, mas pelos dados globais dá para ter uma idéia do que aguarda a 
executiva. Sua área responde pelo segundo maior faturamento do grupo (US$ 12,3 bilhões do 
total de US$ 35 bilhões em 2002). Mas ela não se intimida: “Nossa meta é crescer 20% ao ano”, 
diz.  
 

As receitas mundiais foram de US$ 35 bilhões em 2002 
 
 
Maria Regina é a peça mais importante nas recentes mudanças que deixaram ainda mais confuso 
o tabuleiro da Johnson & Johnson na América Latina. O que aos olhos do público parece ser 
apenas um fabricante de fraldas, cotonetes e xampus infantis, na verdade se trata de um 
emaranhado de empresas autônomas, com fábricas e equipes de funcionários independentes, 
nomes diferentes e atuação também nos setores farmacêutico e de diagnóstico. Há três meses as 
sete unidades que estão sob o guarda-chuva da divisão de produtos profissionais tiveram o seu 
comando repartido entre executivos de sete países da região. Coube a Maria Regina o torrão mais 
promissor, o de equipamentos para cirurgias não invasivas (aquelas em que o médico trabalha 
por meio de pequenas incisões e minúsculas câmaras de vídeo). A unidade é chamada Ethicon 
Endo-Surgery, e seus negócios no Brasil respondem por 40% das vendas latino-americanas de 
US$ 100 milhões.  
 
As atenções da executiva se voltam às cirurgias de redução de estômago, que dispararam no País 
nos últimos quatro anos. Foram 900 operações em 1999, 3 mil em 2001 e cerca de 5 mil 
previstas para este ano. O mercado para a Johnson & Johnson é imenso, já que apenas 15% 
dessas operações são feitas por métodos não invasivos. No momento, Maria Regina trabalha no 
processo de incorporação da concorrente suíça Biotech. E, para ela, passar 10 horas no escritório 
não está sendo suficiente. “Gosto de comandar tudo de perto”, conta. Resultado: todos os meses, 
duas semanas inteiras de peregrinações latino-americanas, longe do filho de 15 anos. A sede por 
trabalho é tão grande que Maria Regina chegou a convocar uma reunião em pleno Dia de Ação de 
Graças, o feriado mais importante nos Estados Unidos. “O pessoal do escritório de Miami chiou à 
beça e eu desmarquei. Gafe de principiante”, sorri a nova presidente.  
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