
Mudanças no setor fazem companhias buscarem executivos com novo perfil 
Stela Campos 
 
As grandes fusões, a escassez de novos medicamentos na linha produtiva, a perda das 
patentes, a proliferação dos genéricos, o aperto nas regulamentações governamentais, o 
aumento da pressão dos consumidores, tudo têm contribuído para a indústria farmacêutica 
mudar. Para capitanear essas transformações, as companhias estão buscando executivos com 
características diferentes das requeridas anos atrás.  
 
Em passagem por São Paulo, a diretora global da área farmacêutica da Korn/Ferry 
International, Cheryl Buxton, disse ao Valor que o segmento passa por mudanças profundas 
em sua administração. "O chamado 'change management' já aconteceu na área de tecnologia 
da informação e na de consumo. Agora é a vez da indústria farmacêutica", diz. Para ela, por 
ser um setor muito lucrativo, as companhias deixaram de lado assuntos importantes como os 
planos de sucessão e a identificação de talentos. "Elas se acostumaram a buscar gente da 
concorrência, o que é arriscado", diz.  
 
A diretora acredita que a postura dos CEOs das empresas do setor está mudando em relação 
aos investimentos dirigidos ao aumento da performance. "Para as pessoas mudarem é preciso 
treinamento e eles estão se dando conta disso", diz. Cheryl iniciou a carreira em RH na Bristol 
Myers. Foi ainda diretora de recursos humanos na Johnson & Johnson Pharmaceuticals, em 
Londres, e gerente de treinamento do Inchcape, responsável diretamente por cerca de 40 
escritórios e três mil empregados.  
 
Nesse tempo em que atuou nas áreas de RH dessas companhias, Cheryl conta que 
acompanhou a mudança no perfil requerido pela indústria. Antes, buscava-se pessoas 
acostumadas a lidar com margens folgadas. Hoje, com a queda na receita e a entrada dos 
genéricos, as indústrias tradicionais tiveram de se adaptar a uma nova realidade e perceberam 
que não tinham executivos para operar num ambiente de ganhos restritos. "A indústria agora 
se move mais rapidamente e procura pessoas mais criativas e focadas em inovação", diz.  
 
Como na indústria de automóveis, existem inúmeros agentes envolvidos nas decisões que 
interferem na cadeia produtiva da indústria farmacêutica. O executivo da área deve saber 
enfrentar a pressão dos consumidores e das agências regulatórias. E, além de entender 
profundamente a indústria, precisa saber identificar e atrair talentos. "Ele tem de correr riscos 
e estar disposto a investir nas pessoas que contrata", diz. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 mar. 2009, Eu & Investimentos, p. D10. 


