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Nos últimos dias de 2008, o executivo Waldir Eschberger Júnior, de 51 anos, passou dias de 
angústia diante de uma decisão a ser tomada em sua carreira. Com um convite nas mãos, ele 
tinha de decidir por continuar no cargo de principal executivo de uma multinacional 
farmacêutica no Brasil ou por assumir a função de vice-presidente de um laboratório nacional.  
 
Eschberger tem 23 anos de experiência na indústria farmacêutica, tendo passado por 
multinacionais, como a Janssen Cilag e a Pharmacia, adquirida pela americana Pfizer. Depois 
de dirigir por quase quatro anos as operações brasileiras da multinacional Zambon, fazendo 
com que as vendas do laboratório farmacêutico de origem italiana dobrassem no país, 
Eschberger decidiu que era hora de mudar.  
 
O convite para cuidar das divisões de medicamentos éticos e isentos de prescrição, os 
chamados OTCs, do laboratório EMS, o líder no país, partiu do próprio dono. "O fator mais 
importante que me levou a mudar é a rapidez pela qual as decisões nas empresas nacionais 
são tomadas. Aqui, marca-se uma reunião e a decisão é quase imediata. Você está no que 
chamamos no setor de casa matriz", diz Eschberger.  
 
"Em algumas empresas multinacionais, as decisões são muito lentas, demoram até seis 
meses", conta, lembrando de todo processo hierárquico que um plano de negócios precisa 
percorrer até chegar ao board da companhia.  
 
Recentemente, os laboratórios nacionais acabaram por atrair talentos antes exclusivos das 
farmacêuticas multinacionais. A migração de executivos acontece especialmente com os mais 
seniores, alguns treinados e formados por empresas estrangeiras. As mudanças estão 
relacionadas, sobretudo, com o crescimento das empresas brasileiras na esteira dos 
medicamentos genéricos, introduzidos no mercado no fim dos anos 90. Hoje, das dez maiores 
farmacêuticas, quatro ou cinco são nacionais, dependendo da posição no ranking mensal de 
vendas. Há dez anos, havia apenas um laboratório dentro deste seleto grupo.  
 
Com a participação cada vez maior das empresas nacionais, a tendência é que a migração 
continue. Se de um lado a onda de meganegócios fusões e aquisições entre os laboratórios 
estrangeiros, acaba eliminando postos de trabalho e reduzindo as oportunidades nas 
multinacionais, a indústria de genéricos, controlada pelos fabricantes nacionais que 
representam mais de 70% das vendas de quase US$ 2 bilhões em 2008, continuam crescendo 
acima da média do mercado. Alguns laboratórios começam a fazer pesquisas incrementais de 
medicamentos, o que tem atraído alguns cientistas de universidades. Já há algumas empresas 
ensaiando um processo de internacionalização.  
 
Mesmo com a crise financeira deflagrada no segundo semestre do ano passado, a 
movimentação de executivos entre empresas do setor, nacionais e estrangeiras, continua 
grande no país. A Korn/Ferry Internacional, uma das maiores empresas de seleção de 
executivos do mundo, por exemplo, fechará seu ano fiscal em maio registrando um 
crescimento de 22% em relação ao ano anterior nos projetos de colocação de executivos na 
área farmacêutica. O setor representa 75% dos negócios da companhia no país. "É uma 
indústria que já vinha enfrentando desafios complexos, como a entrada dos genéricos e a 
perda de patentes dos grandes laboratórios estrangeiros. Por isso, está reagindo bem à 
instabilidade econômica", diz Rodrigo Araújo, da Korn/Ferry.  
 
Até o momento, as indústrias do setor que mais precisaram ajustar seus quadros ao novo 
cenário foram as multinacionais. A DBM, empresa especializada em programas de 
"outplacement", ou recolocação profissional, patrocinados pelas empresas que dispensaram 
executivos, informa que na área farmacêutica 82,4% dos clientes em 2008 foram companhias 
estrangeiras. Entre os profissionais recolocados pela DBM que continuaram ligados ao setor, 
60% foram para indústrias nacionais. "Eles conseguiram posições seniores sem reduzir a 
remuneração", diz Pedro Frascino, consultor da empresa.  
 



Os salários das empresas nacionais, de fato, já são tão atraentes quanto os das companhias 
estrangeiras. Apesar de não terem ações negociadas em bolsa e não oferecem programas de 
opções de ações, como algumas multinacionais, as farmacêuticas nacionais dispõe de outras 
ferramentas de remuneração, como participação nos lucros. Algumas pagam até 20% a 30% a 
mais para atrair gente de fora, segundo apurou o Valor.  
 
Para o headhunter Ricardo Rocco, da Russell Reynolds, essas vantagens são de curto prazo. "A 
indústria nacional é mais agressiva no salário-base, mas existem coisas que você só dará valor 
com o tempo", diz. A oportunidade de desenvolver uma carreira internacional é uma delas. "Na 
empresa multinacional o executivo pode ir para a sede nos Estados Unidos, na Europa ou ainda 
se tornar gerente-geral de uma operação em um outro país. Com isso, pode acelerar a 
carreira", acredita.  
 
A questão do desafio, segundo Rocco, também pode ser uma faca de dois gumes. Se por um 
lado a indústria no Brasil cresce com grande velocidade impulsionada pelo sucesso do 
genéricos, o que representa uma injeção de ânimo na carreira de qualquer executivo, por 
outro, alguns profissionais do setor têm outras ambições. "Muitos gostam da ideia de construir 
uma marca. Assim, trabalhar com genéricos seria frustrante", explica.  
 
Para os laboratórios nacionais, entretanto, atrair um executivo que está no meio da carreira, 
com mais de 40 anos e que ainda não chegou a um posto de comando em uma multinacional, 
não tem sido difícil. Como não investem tanto na formação de executivos, atrair um 
profissional experiente e que traz na bagagem a disciplina e a tradição da indústria 
internacional é um grande negócio. "O profissional já vem com uma visão mais elaborada de 
mercado. Conhece a metodologia para ganhar em produtividade", diz Araújo, da Korn/Ferry. 
"As indústrias nacionais sofrem com a concorrência dos grandes grupos estrangeiros, que 
produzem em larga escala e gastam mais com formação e pesquisa", lembra Frascino, da 
DBM. "Elas sabem que, no longo prazo, não poderão trabalhar apenas com genéricos e 
precisarão desenvolver produtos para garantir espaço. Para tanto, necessitam ter gente 
preparada e com uma visão global".  
 
Eschberger , da EMS, acredita que o Brasil tem um campo enorme para exploração do acesso 
aos medicamentos. "Na Europa e nos EUA, isso já foi atingido", diz. Até mesmo na produção 
de genéricos ainda há espaço para crescer, segundo Frascino, da DBM, uma vez que eles 
representam 50% do mercado no exterior e apenas 20% do brasileiro. 
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