
Nos altos cargos, o estrategista toma o lugar do vendedor 
 
O perfil do executivo da indústria farmacêutica está mudando. Até recentemente, era oriundo da 
área de vendas, tanto que muitos presidentes de laboratórios iniciaram suas carreiras como 
propagandistas. Agora, os principais cargos do setor começam a ser ocupados por profissionais 
especializados em marketing estratégico.  
 
"O executivo tem de ser mais estrategista e menos operacional", afirma Paul Levinson, vice-
presidente sênior da Korn/Ferry International, consultoria de recursos humanos que tem 20% dos 
clientes na área da Saúde, incluindo a indústria farmacêutica. Na opinião dele, hoje o setor se 
compara à indústria de bens de consumo, também muito dinâmica, competitiva e suscetível a 
preço.  
 
As fabricantes de medicamentos enfrentam, no entanto, outros desafios, como o controle dos 
preços por parte do governo, a fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
órgão do Ministério da Saúde e, no plano comercial, a recente concorrência dos remédios 
genéricos.  
 
Segundo Mario Grieco, gerente geral no Brasil da Bristol-Myers Squibb, com 20 anos de 
experiência na área, 13 deles nos Estados Unidos, "trabalhar no mercado nacional é diferente do 
que em qualquer outro país".  
 
Grieco pretende transmitir sua vivência, ao lado de três outros profissionais desse setor, no curso 
de Gerência de Produtos e Serviços da Indústria Farmacêutica, desenvolvido pela Business School 
São Paulo (BSP). "O mercado está menor, mais disputado, o que leva à maior necessidade de 
treinamento e capacitação técnica. O curso da BSP pretende dar ferramentas para que os 
profissionais possam se desenvolver com uma abordagem mais moderna", explica.  
 
No mesmo curso serão debatidas as transformações recentes registradas na indústria 
farmacêutica, a desvalorização cambial e a concentração do setor que levaram a uma queda de 
US$ 3,3 bilhões em vendas – de US$ 8,5 bilhões em 1997 para US$ 5,2 bilhões em 2002 – 
segundos dados da Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica (Febrafarma). Nesses anos, 
quando houve crescimento, foi baixo; quando houve perdas, foram mais pesadas.  
 
Paul Levinson concorda que o mercado ficou mais competitivo. "É para gente grande, uma vez 
que concentrou-se, com a onda de fusões e aquisições, que atraiu ao País empresas gigantes, 
dotadas de muitos recursos e poder de venda. Como a compra recente da Pharmacia pela Pfizer, 
que gerou uma empresa de US$ 60 bilhões". Para o executivo o maior desafio será enfrentar a 
competição com os genéricos – cópia fiel, sem a marca.  
 
Destinado a profissionais de vendas e de marketing, o curso de Gerência de Produtos e Serviços 
da Indústria Farmacêutica da BSP tem início no próximo dia 5 de maio, duração de três meses e 
custa R$ 3.096,00. Ele servirá de base ao mestrado que a escola pretende lançar em outubro.  
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