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Data: 21/09/2005 

 

Fita 1 – Lado A1 

 

CP – Bom, vamos de novo. 21 de setembro de 2005, projeto “30 anos de Bio-Manguinhos”, 

entrevista com João Quental. Participam da entrevista Carlos Ponte e Claudia Trindade. João, 

a gente começa bem no começo. Até para dar uma relaxada... 

 

JQ – Tá. 

 

CP – Conta um pouco da tua vida, seus pais. Porque a gente quer saber se você teve influência 

de pai, mãe, tio. Como é que você se dirigiu depois para sua escolha profissional? E a gente 

vai chegar em como você entrou na Fiocruz. 

 

JQ – Essa fala pode abranger coisas que não estão diretamente ligadas ao tema? 

 

CP – É a sua vida. E como é que é isso? Você é filho de quem? 

 

JQ – Tá bom. Acho que, para poder contextualizar: eu sou nascido aqui no Rio de Janeiro 

mesmo. O meu pai foi João José Barbosa Quental. Ele era médico de Recife, era nascido em 

Recife e veio para cá cedo, foi o primeiro da família a vir para cá e depois os irmãos vieram. 

Ele morreu muito cedo. Eu sou o mais novo de oito irmãos. Então, quando ele morreu, eu 

devia ter 12 anos, uma coisa assim. Mas de qualquer forma, essa coisa da profissão do médico 

deixou alguma coisa meio indefinida, que de alguma forma marca. Ele teve, parece, uma 

trajetória muito interessante, ele foi uma pessoa muito pioneira na época dele. Começou no 

interior do estado com clínica geral, depois se especializou em endocrinologia, foi para os 

Estados Unidos estudar, não havia essa especialidade aqui. Depois, mais no final da vida, ele 

se interessou por psicanálise. Então foi do primeiro grupo de psicanálise que foi para fora ser 

analisado e depois voltou. E foi um dos fundadores da Sociedade... 

 

CP – Brasileira? 

 

JQ – Da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Foi inclusive quem dirigiu a primeira reunião. 

Ele era o tesoureiro da... [risos] 

 

CP – Que coisa interessante! Porque eu trabalhei com a Sociedade. 

 

JQ – Eu já vi algum texto que menciona, algum trabalho da Fiocruz que tem em algum lugar 

o nome dele perdido entre tantos outros. Mas, enfim, tenho esse pai, que de alguma forma 

me influenciou, mas que também foi um pouco... Bom, minha mãe era aqui do Rio também, 

Dulce Maria de San Tiago Dantas, e o que importa mais nesse aspecto é o irmão dela, meu 

tio e padrinho de batismo, que era o San Tiago Dantas, o Francisco Clementino San Tiago 

Dantas, que foi ministro do Jânio Quadros e depois do João Goulart e que, na verdade, 

obscureceu um pouco na família o papel do meu pai, né? E que teve uma influência muito 

                                                 
1 Entrevista gravada também em formato digital. 
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grande em todos nós. Até porque ele não teve filhos, então ele nos adotou também, um pouco, 

nessa história. Todos os três morreram muito cedo. Antes dos 60 anos os três. Mas o que eu 

quero dizer com isso é que... Talvez o meu pai, por esse lado da medicina. Desde menino eu 

me interessava por coisas muito mais ligadas à biologia. Eu sou farmacêutico de formação, 

mas se eu fosse refazer minha história acho que eu ia fazer biologia, alguma coisa bem ligada 

a taxonomia ou algo desse tipo assim. Então teve esse tipo de influência por um certo lado. 

O outro lado foi justamente a questão da política. Eu, muito novo, com 17 anos ou 18 anos, 

entrei na militância política, em 68, 69. E por conta disso tive alguns percalços nesse processo 

de formação. Tinha acabado de entrar para a faculdade de Farmácia e já tinha entrado na 

militância ainda no segundo grau. Entrei, um ano depois tive que interromper a faculdade, eu 

passei um ano clandestino. 

 

CP – Você era de que partido? 

 

JQ – PC do B. Depois fui preso, respondi a IPM, aquelas coisas todas. E ao final dessa história 

eu tive que fazer uma escolha: “O que eu faço da vida?” Quer dizer, eu volto para o curso 

que eu já tinha iniciado e que já tinha, ao longo desse tempo, se esvaziado, aquela coisa da 

pesquisa, um certo ideal. Tinha sido um pouco influenciado também por um professor do 

colégio, Professor Sérgio Escarlate, que era professor de biologia. 

 

CT – Que colégio? 

 

JQ – Santo Inácio. “Você tem que fazer farmácia, para fazer pesquisa”. E eu acho que eu me 

desviei um pouco, acho que o que eu queria mesmo era alguma coisa ligada à biologia. E 

fiquei naquela dúvida na minha cabeça: “Como eu posso juntar política, que eu sou 

apaixonado, com essa área de saúde, das ciências da natureza, alguma coisa assim?” E aí eu 

descobri – alguns colegas já tinham feito esse percurso – que tinha o curso aqui na Escola de 

Saúde Pública, que era o curso básico. O curso, que hoje se chama de especialização em 

saúde pública, na época era dividido em dois módulos, né? Tinha seis meses de curso básico, 

mais seis meses de especialização. E sabendo da existência desse curso foi que eu tive forças 

para terminar aquela faculdade, que eu achava um saco. Muito chato aquele negócio. E enfim, 

consegui terminar. Se eu for contar desde o momento em que eu entrei para a faculdade até 

sair foram oito anos. Fiz em oito anos a faculdade. Ao longo desse tempo eu comecei a 

trabalhar também. Eu tinha uma parte... A maior parte do dinheiro de herança que eu tinha 

recebido dei ao partido, porque foi no início da guerra do Araguaia, da guerrilha do Araguaia. 

E enfim, eu estava numa situação em que o dinheiro pouco importava, então eu dei esse 

dinheiro para o partido na época. Mas ainda, com o pouquinho que sobrou, eu entrei de 

sociedade num laboratório de análises clínicas. Então eu tinha de um lado esse laboratório, 

que me ajudava a sobreviver, e fui conseguindo terminar a faculdade, que foi em 78. É, foi 

isso. Em 79 eu entrei para o curso básico de saúde pública, depois fiz a especialização. E 

nesse meio tempo, entra de novo a história do San Tiago Dantas, porque a viúva dele, que é 

viva até hoje, é uma pessoa hiper organizada e tudo mais. O Klabin, na época, era o prefeito 

do Rio de Janeiro – Israel Klabin. Ele de alguma forma é devedor... Enfim, o San Tiago 

quando assumiu a pasta de Ministério das Relações Exteriores, entre outras coisas, organizou 

uma missão econômica a Israel. E o Klabin foi. Enfim, teve gente que ganhou dinheiro com 

essa história e tudo mais. Então tinha uma dívida, vamos dizer assim. E essa minha tia 
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escreveu uma carta para o Klabin, pedindo para ele me empregar. Nessa época não tinha 

concurso. Já tinha quase 20 anos, parece, que não havia concurso para o município do Rio. 

Então ela fez uma cartinha pedindo que ele me contratasse. Ele se fingiu de morto, né? Não 

respondeu, ficou quieto. E aí houve uma missa, todo ano tinha uma missa lá dos seguidores 

do San Tiago, e aí o Klabin não foi, mas mandou um assessor. E aí ela pegou o cara e... Ela 

tinha uma cópia da carta em casa. E aí mandou e não teve jeito. Então eu tinha terminado já 

os cursos daqui e fui contratado na Secretaria Municipal de Saúde para trabalhar em 

laboratório, como farmacêutico mesmo. E na época foi uma coisa assim... Eu achava que 

tinha sido o único que tinha sido contratado nesse período e comecei a trabalhar. Depois 

surgiu uma vaga a nível central, de coordenação dos laboratórios de Saúde Pública, ligado 

ao Departamento de Epidemiologia, que era chefiado pela Rosalina Koifman, que hoje é 

professora da Escola. Não sei se ainda é a esposa do Sérgio Koifman. Comecei a trabalhar 

com ela na coordenação, fiquei ali algum tempo, depois veio o governo Brizola. O Eduardo 

Costa assumiu a Secretaria e um outro colega da escola, o Carlos Maurício de Andrade, 

assumiu a direção do [Instituto] Noel Nutels. Eu tinha sido aluno dele no curso de 

especialização. Ah, sim! Nesse meio tempo também eu iniciei o mestrado. Eu fui direto. Fui 

direto para o mestrado, que não terminei. Não terminei. Era muito desorganizado. Não só a 

escola, eu era desorganizado. E o fato é que eu perdi o prazo para entregar o projeto e perdi 

a bolsa. E perdendo a bolsa tive que trabalhar mais e a essa altura já tinha tido um filho, meu 

menino mais velho. Então, enfim, esse mestrado foi por água abaixo, eu não terminei. Então 

fui chamado para o Noel Nutels, fiquei como vice-diretor do Noel Nutels. Isso em 83, eu 

entrei. Fiquei até 85, 86 como vice-diretor. Depois acho que o Carlos Maurício cansou um 

pouco dessa função, voltou para a Fiocruz e eu continuei. 

 

CP – Como vice? 

 

JQ – Não, aí como diretor interino. Nunca cheguei a ser nomeado de fato, né? Aí o que 

acontece? Muda o governo. Sai Eduardo Costa da Secretaria e entra o Arouca, acumulando 

com a presidência da Fiocruz. Arouca já tinha sido meu professor também na escola, a gente 

se gostava e tudo mais. 

 

CP – Isso é 85, né? 

 

JQ – Não, isso já é 86 para 87. Já início de 87. Não sei quando é que ele entrou. Eu sei que 

ele sofreu muita pressão porque eu era o último brizolista, vamos dizer assim, num cargo 

relativamente alto na secretaria. Eu era segundo escalão, acho, na secretaria. Ele sofrendo 

pressão e eu também, porque naquela época ainda tinham uns resquícios do chaguismo, em 

que os serviços de saúde eram loteados por políticos. E o laboratório era da área do Jorge 

Leite, eu acho. Se eu não me engano era isso. Então havia pressão para mudar, para voltar ao 

esquema antigo e tudo mais. E o Arouca foi ficando meio sem solução. A solução veio por 

um convite do Carlos Maurício, que quando voltou para a Fiocruz foi trabalhar com o Akira, 

foi chefiar o controle de qualidade do Akira. E ele falou: “Olha, está lá o João, deve estar 

meio...”.  

 

CP – Espremido. 
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JQ – “...meio espremido lá também”. E era verdade, porque eu já não conseguia mais ter o 

mesmo acesso à Secretaria e conseguir os recursos necessários. Acho que, de certa forma, 

minha continuidade no laboratório estava começando a ser prejudicial ao laboratório. E aí foi 

juntar a fome com a vontade de comer. Quer dizer, houve esse convite, eu fui ao Arouca e o 

Arouca perguntou: “Você quer?” Eu disse: “Claro que quero”. Ainda era o finalzinho das 

“vacas gordas” aqui na Fiocruz, então o salário – apesar do DAS que eu recebia lá na 

Secretaria – era melhor aqui, compensava fartamente. Eu fui trabalhar em Bio-Manguinhos. 

Entrei em julho de 87. Acho que eu fui a última pessoa a ser contratada naquele esquema 

de... Era um processo seletivo simplificado, né? Não sei bem como é que se chamava aquele 

negócio. Mas fazia uma entrevista e tal. Eu já vim meio que recomendado. O Akira me 

chamou e me botou lá para montar um... Na época era um setor? 

 

CT – Um departamento? 

 

JQ – Não, era antes de ser departamento. Acho que era esse Laboratório de Garantia da 

Qualidade. Acho que era laboratório. 

 

CP – Serviço. 

 

JQ – Serviço. Perdão, Serviço da Garantia da Qualidade, que mais tarde, já na gestão do 

Otávio, virou departamento. Porque houve uma complicação não só em Bio-Manguinhos, 

mas nas unidades em geral, com aquela história dos vice-diretores. Tinha unidades que 

tinham vice-diretor e que não tinham cargo, então acumulavam com chefia de departamento. 

Eu era vice-diretor dele e a solução que se encontrou foi elevar esse laboratório ao nível de 

departamento, como eu acho que até hoje ainda é. Não vou te jurar, mas acho que ainda é um 

departamento. Então eu fui para Bio-Manguinhos com a missão de estruturar algo que já 

existia no nome... 

 

CP – Garantia? 

 

JQ – Garantia da Qualidade. 

 

CP – Garantia, não controle? 

 

JQ – Não, garantia. O controle já era um departamento. Isso era uma coisa à parte que seria... 

É curioso, nessa época nenhum de nós, eu inclusive... A gente tangenciava essa história de 

garantia da qualidade, mas a gente não sabia muito bem que diabo era isso. A gente mais ou 

menos confundia com o todo, quer dizer, a garantia da qualidade com um pedaço dela, que é 

a parte de calibração de equipamentos. Então isso na verdade começou como calibração de 

equipamentos de Bio-Manguinhos, equipamentos de autoclave, estufas e centrífugas. Foi 

uma coisa montada muito improvisadamente no início, não tinha estrutura. Nos primeiros 

meses em Bio-Manguinhos, eu ficava no auditório. Onde tem hoje o auditório na época tinha 

pegado fogo, então era uma estrutura só de parede de tijolo, tudo queimado. Ele botou lá uma 

mesa e eu ficava sentado lá, lendo, estudando o assunto, que eu não conhecia. Ele me ofereceu 

aos poucos, depois, uma equipe, que eram duas ou três pessoas que estavam meio perdidas 

em Bio-Manguinhos. Ele me mandou esse pessoal inicialmente. E depois, aos poucos, uns 
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foram saindo, outros foram incorporados. Fomos aos poucos então estruturando essa história. 

Mas durante muito tempo, acho que durante bastante tempo, ainda era uma atividade muito 

pouco sólida, faltava muito conhecimento. Esse conhecimento só veio mesmo se consolidar 

com o Akira já na OPAS, o Otávio ainda como diretor, quando a gente começou a receber a 

visita, periodicamente, de um consultor da OPAS, que era o doutor... Ai, meu Deus, esses 

nomes são... Chung [Keel] Lee. Era um coreano radicado nos Estados Unidos, que era o chefe 

de garantia da qualidade do Salk Institute, que era um laboratório privado americano, mas 

que prestava serviço para as forças armadas americanas. Era um laboratório de segurança, 

todo cheio de coisa, na fronteira com o Canadá. Esse cara era o especialista nesse negócio. 

Aí ele foi lá, deu alguns cursos para a gente. A gente foi aprendendo que existiam outras 

coisas além de calibração, tinha que validar também. As áreas tinham que ser assim, tinham 

que ser assado. E todo o comportamento das pessoas nos espaços de segurança e 

indumentária. Quer dizer, tem um conjunto de coisas, o controle das documentações todas. 

Porque até então – eu nunca comprovei, mas dizia-se não por malícia, por nada, mas talvez 

pelo desconhecimento desses procedimentos – você tinha coisas do tipo: perdia-se um lote 

de vacina. O correto é você manter esse número do lote, o lote perdido, e fica identificado 

para sempre como lote perdido. E lá na época acabava-se substituindo o número. Perdeu esse 

número, o novo lote passa a ter esse número. De modo que ao final, numa estatística, numa 

análise longitudinal, você perdia um pouco, você ficava sem saber quais eram as perdas reais 

e tudo mais. Então isso foi mudando aos poucos, foi todo um conceito que foi se 

aperfeiçoando junto com um outro tipo de visão que foi muito alimentada pelo Akira, já na 

OPAS e tudo, e o Otávio, como tradutor dele, vamos dizer, que era a necessidade de 

modernizar a gestão. Acho que Bio-Manguinhos hoje eu dividiria... Ele estava terminando 

uma primeira fase, que eu chamo de “fase heróica”. A fase do Akira como grande líder em 

torno de 30, 40 pessoas, que vai e monta Bio-Manguinhos com o apoio do Vinícius, vai 

estruturando, puxa o laboratório de febre amarela, traz a poliomielite, traz o sarampo, aquele 

negócio. Mas era um esforço, assim, de garra. Há inclusive estudiosos que estudam esse tipo 

de formação de estruturas organizacionais. Então eu chamo de “a fase heróica”, que naquele 

momento aquilo já não dava mais conta, porque começou a crescer, as exigências quanto à 

questão da qualidade no mundo todo estavam sendo aumentadas e a gente estava com 

dificuldade de acompanhar. Isso o Akira já percebia. Quando me chamou para montar a 

garantia, ele já... 

 

CP – Tateava. 

 

JQ – Ele já estava tateando nessa questão. Mas depois a gente foi constantemente 

bombardeado ao longo desse tempo, toda a gestão do Otávio principalmente. “Precisa fazer 

isso, precisa fazer aquilo, precisa melhorar” e tal. Desde a parte administrativa, a velha 

polêmica se Bio-Manguinhos devia ser uma empresa, se devia se descolar da Fiocruz ou não. 

As amarras administrativas que havia, tudo isso era muito forte lá dentro, o que acabou depois 

gerando outras transformações de fato. Aos poucos, acho que se você for comparar Bio-

Manguinhos hoje com o que era, é só pensar no meu laboratoriozinho de garantia, que tinha 

eu e mais três pessoas. Hoje são quase 100 pessoas nessa história. Não sei quantas pessoas 

fazendo calibração, outras em mais não sei o quê, outras mais não sei o quê. Procedimentos 

inteiros. É um negócio complicadíssimo, eu não faço a mais vaga idéia de como aquele 

negócio opera. Mas mudou muito, profissionalizou demais. Ainda tem, ainda se queixam de 
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algumas coisas e tal, mas eu acho que se a gente olhar assim, de longe, Bio-Manguinhos foi 

mudando bastante rapidamente. Quer dizer, seria o começo, a entrada. Não sei se vocês 

querem interferir com outras perguntas para ir afunilando um pouco as coisas, enfim. Você 

falou para eu falar, eu vou falando [risos]. 

 

CP – Não, está ótimo. Está ótimo. Você está mais ou menos narrando como é que você 

encontra Bio-Manguinhos nessa fase heróica. Você narrou por dentro, esses problemas de 

estrutura, de pessoal. E como era a relação de Bio-Manguinhos com a Fiocruz?  

 

JQ – Era tensa. Era uma relação tensa. Quer dizer, você tinha uma indústria, com todas as 

necessidades de uma indústria, localizada no meio de um outro ambiente, onde a questão da 

pesquisa – e principalmente a pesquisa básica, a pesquisa fundamental – prevalecia. Então, 

se não era verdade, pelo menos havia o sentimento em Bio-Manguinhos: “Ah, nós somos 

considerados servidores de segunda categoria. Isso aqui não é bem visto. A gente não tem 

espaço e há diferenças salariais. Os pesquisadores têm mais flexibilidade para fazer as suas 

coisas — de horário e para ter as suas bolsas — e a gente aqui está amarradinho”. Eu me 

lembro que no primeiro congresso, acho que foi no primeiro congresso interno, a gente levou 

algumas teses que foram absolutamente bombardeadas, do tipo: pagamento de produtividade 

para os funcionários de Bio-Manguinhos. Que mais? Uma série de coisas desse tipo, de 

melhorias, de tentar equiparar o status de Bio-Manguinhos com as demais unidades. Não sei 

na verdade, se era um sentimento que do outro lado, olhando por outro lado, se as pessoas de 

fato tinham esse tipo de percepção. Mas o sentimento interno era esse: de uma unidade meio 

que injustiçada, meio que amarrada pelas burocracias internas, que queria comprar mais 

depressa, que queria construir, fazer suas obras, sem ficar amarrada na lentidão da Dirac. 

Eram queixas desse tipo. A velocidade de abastecimento, as coisas muito lentas, as decisões, 

o processo decisório que era o processo adotado, gestão participativa interna, era muito 

questionado: “Esse negócio demora muito, tem decisões que têm que ser mais rápidas. Numa 

indústria a gente não pode ficar assim, muito à mercê de processos de discussão muito 

longos”. O Conselho Deliberativo de Bio-Manguinhos, que foi criado nos moldes das demais 

unidades, era um conselho pesado, porque tinha... Não sei se em todas as unidades, mas 

principalmente nas unidades de pesquisa, o Conselho, além dos membros natos, o diretor e... 

Os chefes de departamento já eram eleitos, não é verdade? Acho que sim. Pelo menos no 

IOC acho que eram, na ENSP acho que eram. Então eles já compunham uma certa quantidade 

de funcionários eleitos e, portanto, representantes de seus pares e tudo mais. No nosso caso, 

como os chefes de departamento eram designados pelo diretor, a presidência entendeu na 

época, que deveria ser um conselho paritário. Então tinha: metade era o diretor e todos os 

chefes de departamento. Acho que eram seis ou oito, sei lá; e outros tantos mais um 

representante eleito dos funcionários, respeitada uma proporção de nível médio e nível 

superior e tal. Então se considerava aquele conselho muito pouco capaz de aprofundar as 

questões, de discutir mais detalhadamente as necessidades da unidade, a questão do 

desenvolvimento tecnológico, e tudo mais. Era um Conselho que estava muito em função das 

questões trabalhistas. O pessoal brincava que o Conselho era de PPP: punição, premiação, e 

o outro “P” eu não me lembro mais qual era, mas enfim, para coisas menores, né? Não tratava 

de assuntos mais nobres e tal. Então tinha esse tipo de crítica também, de ter sido informado 

numa estrutura que não correspondia às necessidades de uma indústria. Então essa era uma 

relação um pouco tensa nesse sentido sim. 
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CP – E dentro do conselho de Bio-Manguinhos, só por curiosidade, se chegava a votar? Era 

comum? 

JQ – Era comum. Muitas vezes os resultados e as decisões não eram obtidos por unanimidade 

não. Tinha que ter votação sim. 

 

CP – Porque essa é uma questão importante. Na verdade, você decide, às vezes, uma questão 

técnica por votação e não por consenso.  

 

JQ – É verdade. Eu acho que houve alguns absurdos — e aí eu já não lembro mais em que 

fase foi isso —, do tipo: na mesma época em que houve um ajuste do plano de carreiras, as 

unidades tinham que recolocar ou reclassificar os seus quadros. Então eu me lembro que 

houve pelo menos dois casos de pessoas que não tinham formação de nível superior e que 

foram para o quadro, conseguiram. Brigalhada danada, né? Porque tinha quem queria, tinha 

quem não queria. E acabaram passando para a função. Hoje tem... Acho que uma já 

aposentou, mas outra é servidora de nível superior sem ter terminado o curso. Eu nem sei 

como é que é isso do ponto de vista legal, mas houve esse tipo de fato. Agora, é aquela tal 

história: como eu acabava tratando de assuntos não tão críticos para o andamento do dia-a-

dia da unidade, eu acho que acabava que os assuntos verdadeiramente estratégicos eram 

discutidos num fórum menor, que era o diretor com os chefes de departamentos. 

 

CP – As decisões de compra de equipamento, investimento em determinada área... 

 

JQ – É, isso. Isso ia mais por... Não chegava, ou quando chegava ao CD já era uma coisa 

meio decidida. E os argumentos eram muito técnicos, então o pessoal... O Akira, por 

exemplo, era e até hoje ainda é, pelo menos com o pessoal mais antigo, uma pessoa muito 

idealizada, uma pessoa que tinha uma liderança de fato importante. Então com ele a coisa ia 

mais direta. Claro que havia os inconformados, havia funcionários que diziam: “Bio-

Manguinhos é Bangu II ou Bangu III. As pessoas têm muito pouca liberdade, não podem ter 

opinião, as pessoas são perseguidas”. Eu não encontrei nada disso, na verdade. O que havia 

era, às vezes, decisões mais verticalizadas, em que não se passava por todo o ritual. Mas eu 

nunca vi ninguém especialmente ser perseguido ou coisa assim, isso eu nunca vi, nunca vi.  

 

CT – Você chega na gestão do Otávio Oliva já, não é isso? Finalzinho do Akira, não é isso? 

Você podia fazer uma análise dessa transição entre os dois? As diferenças de gestão entre o 

Otávio Oliva e o Akira? 

 

JQ – Eu acho assim: a gestão do Otávio Oliva foi marcada, desde o início, por uma certa crise 

interna relacionada a perdas de produto, perdas de vacina. Começaram as perdas, 

principalmente de sarampo, mas também alguma coisa de febre amarela, um pouquinho de 

tudo, a qualidade. Isso tinha algumas razões. Eu destacaria duas razões básicas. Primeiro que 

em 91, logo no começo... Eu não me lembro agora quando que o Akira saiu, não tenho a data, 

mas em 91... 

 

CT – O Akira sai em 88.  
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JQ – 88. Pois então: o Otávio foi de 88, assim que o Akira saiu, até 92, não é isso? Então em 

91 — portanto eu estou errado, não tanto no início, é mais do meio para o final — começa a 

haver um problema na produção, de perda. Eu atribuo isso à pelo menos duas coisas. Uma 

delas é que muita gente saiu num desses planos de aposentadoria. Não sei se foi do Collor, 

era o Collor nessa época? 

 

CP – O Collor entrou em 89. 

 

JQ – Enfim, houve muita gente que se aposentou. Por razão de modificações nos planos de 

aposentadoria e tudo mais, teve gente que se apressou e se aposentou. De modo que Bio-

Manguinhos perdeu uma boa quantidade de pessoas que já tinham um conhecimento 

acumulado, provavelmente conhecimento tácito mesmo, conhecimento informal, que fazia, 

de alguma forma, aquilo funcionar, ainda de um jeito que eu vou chamar aqui não 

pejorativamente, mas de um jeito artesanal. De um jeito ainda de uma empresa pequena, de 

uma coisa que ainda não tinha aquele grau de profissionalização que se julgava necessário. 

Então se perdeu muita gente. Isso por si só já foi um baque. Perderam-se algumas lideranças 

também, por morte. Eu já entrei na vaga de uma pessoa que foi importante, que foi o José 

Roberto [Salcedo Chaves], que eu não cheguei a conhecer, que tinha morrido. E logo depois, 

pouco tempo depois, morreu também o Dalton [Brogliatto], que foi chefe do sarampo. Eram 

pessoas que, enfim, acumulavam algum tipo de conhecimento. Isso foi uma razão. Houve 

também outra razão, que também, se eu não me engano... Essas datas todas depois vocês vão 

ter que fazer alguma limpeza, mas acho que em 91 se iniciou o processo de construção, os 

primeiros passos, a pedra fundamental, vamos dizer assim, do que hoje é chamado complexo 

industrial.  

 

Fita 1 – Lado B2 

 

CP – Da planta. 

 

JQ – Da planta. Esse projeto foi sendo agregado ao longo do tempo porque nunca que 

acabava. As exigências técnicas, inclusive, foram mudando, a legislação e tudo mais. As 

idéias também foram fermentando e a gente via que precisava mais disso, mais daquilo, mais 

aquilo outro. Até hoje não acabou. Mas o fato é que isso começou em 91. Na época se 

imaginava que poderia ser um processo que fosse durar quatro, cinco, seis anos de construção 

para poder entrar em operação. E foi justamente isso que não aconteceu. Não só pela questão 

da liberação de recursos, mas também porque nós mesmos fomos tendo que introduzir 

modificações por exigência de legislação e tudo mais.  “Oh, isso aqui não está bom”. Alguns 

consultores, o próprio Chung Lee, que eu já mencionei, falaram: “Isso aqui não pode ser 

assim, tem que ser assado”. Então havia uma porção de interferências que, todas juntas, foram 

levando a um atraso. A minha interpretação, a minha análise, é de que Bio-Manguinhos 

apostou naquele início da obra todas as suas fichas. Todos os recursos mais vultosos de 

investimento de Bio-Manguinhos foram jogados ali. Com isso, acho que se descuidou das 

áreas antigas. Basicamente as áreas de produção de sarampo, de febre amarela e das vacinas 

bacterianas – meningite e tudo mais. Então começaram a surgir essas perdas, cujas causas 

                                                 
2 Trecho gravado apenas em cd. 
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nunca ficaram claramente identificadas. Quer dizer, chamamos especialistas, chamamos os 

japoneses, que eram nossos parceiros no sarampo. Eles estiveram aqui, mudou-se o 

estabilizador da vacina, mudou isso, mudou aquilo. Mas aquilo só foi recuperar um certo 

patamar mesmo, na medida que a gente — aí já na minha gestão — começou a juntar algum 

dinheiro para reformar, minimamente manter aquelas áreas em condições mínimas de 

funcionalidade. Equipamentos velhos, autoclaves velhos, a envasadora da febre amarela 

também era velha. Houve – aí já estou falando da minha gestão – uma série de investimentos 

que permitiram... Quando entrou a gestão do Marcos Oliveira e houve um pedido extra do 

Ministério para a febre amarela, ele conseguiu dar conta, o que antes seria absolutamente 

inviável. Toda a área física da febre amarela sofreu reformas importantes. 

  

CP – A vinda dele coincide com a epidemia. 

 

JQ – É, mais ou menos, não é isso? 

 

CP – Mais ou menos isso. Foi em 99. 

 

JQ – Houve uma demanda grande. Foi o recorde de produção de febre amarela em Bio-

Manguinhos. Mas então esses dois fatos levaram a essas perdas de produção, que marcaram 

muito a gestão do Otávio. Eu diria que a gestão do Otávio teve esses dois contra. Mais de 

uma coisa relevante. Quer dizer, de um lado tinha essa coisa das perdas. A gente mergulhada 

nesse problema das perdas. Isso em conflito com toda a carga de novas idéias surgindo: a 

gestão tem que ser profissionalizada e não sei mais o quê e a garantia da qualidade... “Temos 

que diversificar”. Esses eram os dois referenciais: perdas de um lado e, de outro lado, idéias 

e exigências. “Olha, se vocês não tomarem providências, em pouco tempo vocês estarão 

obsoletos”. E era verdade. Tanto era verdade que muitos laboratórios na América Latina 

fecharam as portas. Hoje em dia na América Latina, a rigor, você tem, além do Brasil, você 

tem Cuba. Mesmo o México, acho que privatizou, Argentina parou tudo, Chile parou 

também. Quer dizer, vários laboratórios ficaram para trás nessa corrida. Esse senso muito 

agudo, mas que não se traduzia — na minha visão, e não é uma crítica, é porque a coisa não 

estava madura mesmo — em transformações ainda. Era uma fermentação de idéias. Falava-

se e tal. Agora, pelo menos duas coisas fundamentais o Otávio produziu nessa gestão dele. 

Pelo menos duas. Uma delas foi a reestruturação do departamento de desenvolvimento, que 

até então era um departamento totalmente, vamos dizer, atrofiado, e voltado para a área de 

reagentes para diagnóstico. 

 

CT – O Desenvolvimento Tecnológico? 

 

JQ – É. 

 

CT – DEDET. 

 

JQ – DEDET. Era voltado para o desenvolvimento tecnológico. O Otávio reestrutura e 

redireciona essas pessoas: “Não, agora nós vamos fazer desenvolvimento de vacinas”. Aí 

começamos a fazer parceria com o Butantan. O Akira lá de Washington também mandando 

consultores. O Otávio fez uma coisa que deu super certo também, que foi trazer como 
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consultores pessoas já aposentadas, de fora, que vieram morar conosco um tempo. O George 

Mann, por exemplo, foi um dos mais importantes. Era um escocês que já tinha transitado por 

OPAS, por OMS, por uma porção de lugares. Um cara de primeira linha, que foi pesquisador 

da Smithkline, não, da Beecham. Ai, depois dessas confusões eu já não sei mais quem é 

quem. Mas enfim, tinha sido pesquisador numa empresa importante e essas pessoas vieram 

e trouxeram conhecimentos que nós não tínhamos e quebraram um certo preconceito que 

havia de que... Porque as pessoas tomaram muito ao pé da letra. A produção, para dar certo, 

para ter controle da produção, não pode ser mexida num mínimo detalhe. Tem que ser 

exatamente igual a como nos foi ensinado. Então a vacina de sarampo, por exemplo, que foi 

introduzida em 87, 85, 86, por aí, era feita da mesmíssima forma em...  

 

CP – 90, 91, 92. 

 

JQ – Esses caras vieram questionar: “Isso aqui está errado, obviamente está errado, não está 

dando certo!” E que podia melhorar, podia fazer. Encontraram enormes resistências aqui 

dentro, em Bio-Manguinhos, dos técnicos. “Não, isso não é assim, isso não pode ser assim, 

o que vai acontecer?” E de fato houve turbulências, mas foi um processo educativo também. 

Acho que, entre outros méritos, o Otávio tem esse mérito: ele renovou essa visão. Então, eu 

diria que essa gestão dele foi marcada por esses fatos. Crises, idéias novas e algumas ações 

novas também. Ainda tímidas, mas que foram importantes. 

 

CT – Nessa questão dos problemas da produção, nós já revisamos algumas entrevistas e, 

lendo algumas outras coisas, temos notado, além da preocupação dentro de Bio-Manguinhos 

com a produção, a questão do controle de qualidade e da garantia da qualidade. Inclusive, os 

técnicos começam a fazer cursos nesse período, fora ou na própria Fiocruz, de Controle da 

Qualidade, tentando achar soluções para esses problemas. Isso começa no período em que 

você está chegando. Você se envolve nesses cursos? 

 

JQ – Não, já é mais adiante um pouco, eu acho.  

 

CT – Ainda na gestão do Oliva. 

 

JQ – Na gestão do Oliva. Já em 89, 90 talvez. Isso. 

  

CT – Você chega a fazer parte desses cursos? Porque aí você já era do departamento de 

controle da qualidade, em 89, 91. 

 

JQ – Isso. 

 

CT – E aí você falou da resistência dos técnicos. Eu estou fazendo essa pergunta, porque 

quando você precisa relatar os procedimentos para fazer controle, que tipo de trabalho daria 

relatar cada procedimento que ele teve para garantir a qualidade? 

 

JQ – Ah, sim. Tem que elaborar os chamados Procedimentos Operacionais. É isso que você 

está dizendo? 
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CT – Isso. Já que se falou em resistência, tem resistência à mudança nesse sentido? 

 

JQ – Sim, também. 

 

CT – Em relação à tecnologia que foi transferida, mas também...  

 

JQ – Mas também nessa coisa de você registrar o passo a passo do processo produtivo, do 

processo de controle de qualidade, de todos os processos, na verdade, até os processos 

administrativos. Em parte porque as pessoas não tinham muito tempo, iam ter que parar, 

deixar suas rotinas laboratoriais para sentar e escrever. Em parte porque não tinham 

facilidade para escrever mesmo, não era o hábito, não era dia-a-dia deles. O fato é que 

demorou muito, foi um processo muito demorado. Contratamos consultoria externa para 

poder ensinar a fazer isso – porque tem maneiras de fazer isso, documentos controlados, 

quais são os fluxos desses documentos e tudo mais. Então contratamos gente para ensinar. 

Foi um dos primeiros passos mais concretos da garantia da qualidade. Aí já tinha delegado 

isso para a Rita. Rita que até hoje acho que é a chefe da garantia da qualidade. 

 

CT – Rita Akemi. 

 

JQ – Não, Darcy Akemi é do controle. A Rita Benedetti que é da garantia. Esse foi um 

processo muito incremental, sabe, e com resistências, com resistências sim. Inclusive da febre 

amarela, eu me lembro até hoje. Era na época do doutor Romeu e a gente queria controlar a 

temperatura das autoclaves. Ele recusava: “Que absurdo, isso aqui já está nessa fase, que é 

assim, que não sei o quê. Já faço isso há anos e tal”. E fazia de uma maneira errada inclusive. 

Na minha interpretação os controles dele eram errados. Então teve resistência sim. Teve 

bastante problema.  

 

CP – Vou só voltar um pouquinho. Você está falando da gestão do Otávio Oliva. Você tem 

dois momentos aí: um é o das perdas, que a gente falou, e o outro é de inovações. Quer dizer, 

introdução de todos esses procedimentos, de uma nova concepção do que seria trabalhar 

nessa área, não sei se eu estou errado, muito também ligado com a planta, não é? 

 

JQ – A planta foi colocando novos desafios. Foi ampliando um leque que antes estava voltado 

para os processos que já existiam, que já estavam implantados. A gente pode então mapear 

direitinho e tudo mais. Mas a planta começou a colocar outras coisas, que era a questão de 

começar a olhar a própria construção mesmo, os materiais, a validação das áreas controladas, 

quer dizer, controlar partículas... Inclusive é uma coisa que era cara. Tinha que comprar 

equipamentos e contadores de partículas que a gente não sabia usar. Não adianta também 

comprar, tinha que fazer a capacitação das pessoas. Os fluxos, fluxos de pessoas, fluxos de 

materiais. As pessoas que se debruçaram sobre a planta foram, não vou dizer descobrindo, 

mas meio que redescobrindo, ou atualizando, os seus conhecimentos nesse tipo de questão. 

Porque mesmo a empresa que tinha sido selecionada para fazer o projeto, que era a... 

 

CP – O projeto...? 
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JQ – A Dacopreste? Não foi a Dacopreste não, foi outra. O projeto da planta. E depois ficou 

gerenciando a execução da planta, que foi feita pela Sergen.  

 

CP – É. 

 

JQ – Mas essa empresa também não tinha vivência disso. Ela foi aprendendo junto. Então se 

sentavam os técnicos de Bio-Manguinhos com os engenheiros e iam, aos poucos, 

desenhando. E mais esporadicamente entravam os consultores para opinar. Entrou o Chung 

Lee, entrou o Dario Pinto, que é ainda consultor da OPAS, um chileno residente aqui no 

Brasil. E outros consultores que provavelmente não vou me lembrar, que vieram ver o 

processo de sarampo e febre amarela e tudo mais, que fizeram esses aperfeiçoamentos no 

processo, também opinaram sobre a planta. Acho que a planta abre um outro tipo... Porque 

essa evolução é dentro do processo já estabelecido, modificações ou explicitações de 

processos, mas sobre as plantas físicas e os fluxos. Mas muito pouco se podia fazer, não tinha 

muito para onde correr, né? Então é diferente de você estar...  

 

CP – Inaugurando. 

 

JQ – Inaugurando alguma coisa que seria desenhada do jeito que se achasse ou que fosse 

mais moderno. Então acho que, sem dúvida... 

  

CP – E falando da planta: você chegou a acompanhar a negociação dela? Os recursos? Dá 

para você me falar como foi isso? 

 

JQ – Essa parte, todo esse início, ficou muito na mão do Otávio. Quando eu assumi, os 

recursos já estavam, havia uma espécie de um cronograma de desembolso ao longo de um 

certo tempo. Então onde a gente acabava entrando era em algum atraso, algum problema que 

houvesse nesse fluxo. Mas na negociação propriamente dita não.  

 

CP – De ganhar o recurso para... 

 

JQ – Não, não participei disso muito, não. Houve um certo momento que a presidência 

participou, já na gestão do Morel. Quando se achava, na época que a planta estava numa fase 

mais adiantada, que ia terminar, o Morel absorveu os recursos que vinham separadamente. 

Quer dizer, era um dinheiro da Fundação Nacional de Saúde, acho, e vinha rubricado como 

tal. Não era um dinheiro Fiocruz. Era um dinheiro já carimbado para a planta.  

 

CP – Não era do Programa de Auto-suficiência? 

 

JQ – É, o Programa de Auto-suficiência, eu acho, estava, de alguma forma, ligado à Fundação 

Nacional de Saúde. Como até pouco tempo o Jarbas estava lá também, não era isso? Mas 

essas modificações são mais recentes. Acho que na época o PNI que fazia parte dessa 

estrutura.  

 

CP – Tem o PNI e o PASNI. 
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JQ – O PASNI, perdão. O PASNI fazia parte dessa estrutura. Não sei, pode ser que eu esteja 

errado aí, não me lembro mais. Eu sei que o Morel, em determinado momento, consegue que 

esse dinheiro venha, se incorpore ao orçamento da Fiocruz. Claro, já pensando depois: 

“Quando acabar a construção, esse dinheiro fica aqui meio esquecido e a gente pode usar 

para outras coisas na Fiocruz”. Só que isso era constantemente jogado na nossa cara lá no 

Ministério. A gente ia negociar, falavam: “Não, vocês agora tomaram esse dinheiro, a gente 

não tem mais nada a ver. Vocês se virem e façam do jeito que vocês acharem”. Então a gente, 

algumas vezes, teve que ouvir esse tipo de questão. Mas não me lembro, não me recordo de 

ter entrado nesse processo de negociação de alguma maneira mais crítica. 

 

CP – Só queria saber o que faz com que a Fiocruz ganhe a planta e o Butantan não. 

 

JQ – Ah, mas essas são anteriores. Arriscaria dizer que até ainda no tempo do Akira. O que 

faz o Akira nessa visão dele? Por exemplo, ninguém tinha pensado em toda a área de 

envasamento, que seria a grande diferença da planta, a nível de orçamento, não 

necessariamente falando, da planta do Butantan. A nossa era muito mais cara. Por uma razão 

ou por outra a do Butantan acabou ficando pronta antes. Mas era um diferencial grande, 

motivo também de inveja e de brigas. As coisas do Isaías Raw eram sempre complicadas, 

essa relação com ele era sempre... 

 

CP – Depois essa capacidade de envasamento vai justificar outros investimentos na Fiocruz 

que não teve em São Paulo. 

 

JQ – Exatamente. Claro que não só isso, mas também tinha uma certa expertise. Pelo menos 

se dizia que, por exemplo, quem tinha experiência em cultivo de vírus em células era Bio-

Manguinhos. Quer dizer, São Paulo nunca tinha conseguido um bom desempenho. Eu estou 

repetindo coisas conforme me passaram. Já na área de fermentação, eles já tinham um certo 

equilíbrio. E sempre o eterno problema do Isaías. 

 

CT – Ainda em relação à planta: e internamente? Você falou desse momento inicial, da 

diferença entre como os técnicos eram tratados ou se sentiam tratados dentro da estrutura de 

Bio-Manguinhos, em relação aos pesquisadores, à pesquisa básica. Em relação à planta e à 

quantidade de dinheiro que foi investido, criou dentro da Fiocruz algum incômodo em relação 

a tanto dinheiro estar indo para Bio-Manguinhos e não para outros setores? Isso chegou a ter 

discussões em Conselhos junto à presidência?  

 

JQ – Não. Com essa direção não. Eu me lembro de ter tido alguns embates já como diretor 

no Conselho, mas o foco dos embates, das discussões, não era esse. Já era em cima das 

questões das perdas. Quando a gente chegar um pouco mais adiante na entrevista, você vai 

ver que tem pelo menos dois episódios que marcaram também, no caso, a minha gestão: o 

episódio da meningite, o episódio de reações adversas lá em Campinas, que foi importante; 

e também uma certa continuidade dessa questão das perdas de vacinas, só que com uma 

diferença em relação à gestão do Otávio: é que eu levei essa questão para o Conselho. 

Ingenuamente ou não, o fato é que eu levei, achando que teria uma certa acolhida dos pares, 

né? Na verdade, teve alguns arranca-rabos, particularmente, eu lembro, com o Naftale Katz, 

que na época era o diretor do René Rachou. Enfim, ficou uma certa incompreensão sobre o 
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que de fato estava acontecendo e aí confrontando, sim, com a questão orçamentária, porque 

isso acompanhava mais ou menos, na época, a implantação dos planos de objetivos e metas 

por parte do planejamento da Fiocruz. Mario Hamilton. 

 

 

CP – Mario Hamilton. 

 

JQ – Mario Hamilton, que propunha algumas sanções para quem não atingisse metas. Como 

Bio-Manguinhos não estava há algum tempo cumprindo suas metas porque tinha problema 

de perda, chegou-se em algum momento a se propor sanção. Ou seja: Bio-Manguinhos 

receberia menos “X” por cento do orçamento do ano anterior. E aí nós criamos um caso lá 

mais sério, até porque na época me parecia que era uma coisa totalmente inócua, porque 

havia um contrato com o Ministério da Saúde. Eu não poderia chegar e argumentar: “Olha, 

o meu orçamento não será liberado, porque nós esse ano não atingimos a meta”. O Ministério 

jamais iria entender essa questão. Então acabou ficando uma coisa a nível do Conselho, a 

nível de proposta. 

 

CP – Além do que, se não fez com aquele recurso, não ia fazer com menos. 

 

JQ – Pois é. Não ia fazer com menos. Era exatamente essa a argumentação. De uma forma 

ou de outra, o Conselho acabou que nunca aplicou essa decisão. Mas foram momentos muito 

tensos, muito difíceis. Outra coisa que estava muito em voga, isso desde o tempo do Otávio 

também, era aquela velha história de que o ministério pagava duas vezes. Porque tinha o 

orçamento de Bio-Manguinhos... Esse, aliás, era um outro foco de discussão do Congresso 

Interno. Porque Bio-Manguinhos tinha um orçamento do Tesouro, que era utilizado para 

compra dos insumos necessários para fazer as vacinas. 

 

CP – Custeio, capital, tudo? 

 

JQ – Custeio, capital, tudo. E depois Bio-Manguinhos vendia essa vacina, que já estava paga, 

vamos dizer assim, para o Ministério. Então isso gerava uma questão complicada. O próprio 

ministério criticava, as outras unidades também criavam algum tipo de questão. Até que 

depois, já no finalzinho da minha gestão, início da gestão do Marcos Oliveira, foi que a gente 

conseguiu mudar essa história para como até hoje é: Bio-Manguinhos recebe o seu... Sim, 

por que o que acontecia? Este orçamento, que era o dinheiro que entrava pelo pagamento das 

vacinas, ele não vinha para Bio-Manguinhos. Esse era um dinheiro que... 

 

CP – O DA. 

 

JQ – O DA, o famoso DA. 

 

CP – Que era rachado... 

 

JQ – Que era rachado entre as outras unidades. E Bio-Manguinhos viu muito pouco a cor 

desse dinheiro. Na verdade, que eu me lembre, o único presidente que deu algum 
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equipamento mais caro para a gente foi o Hermann Schatzmayr, que deu uma máquina 

revisora de ampolas para a gente.   

 

CP – Do Diretamente Arrecadado? 

 

JQ – Do Diretamente Arrecadado. O resto do dinheiro ia para outras coisas: para chamadas 

de emergência, para aqui e para ali. Enfim, isso também era um outro motivo de indignação 

dos funcionários, era um outro motivo de tensão de Bio-Manguinhos com as demais 

unidades: “Pôxa, a gente faz todo o esforço e tudo mais e – a gente dizia, era o termo que se 

usava na época – vão matar a galinha dos ovos de ouro. Pelo menos uma parte desse dinheiro 

tem que vir para a gente poder modernizar e comprar mais equipamento”. Isso era uma briga 

sistemática no CD, nos congressos internos, etc., etc. A chamada “galinha dos ovos de ouro”. 

Então tinha esse tipo de questão.  

 

CP – Vamos entrar um pouquinho na sua gestão. Você estava falando que sua gestão foi 

marcada pela crise da meningite. 

 

JQ – Eu diria, primeiro, recebi da gestão do Otávio, que continuava, não foi interrompido, o 

problema das perdas da vacina, até porque... Quer dizer, se eu tivesse que reivindicar algum 

mérito para mim, um deles seria esse: ter percebido que todo o investimento estava na planta. 

Isso não saía da minha cabeça, claro. Vinha Maria da Luz [Leal] e reclamava: “Olha, não 

está dando porque a máquina está quebrando toda hora!” As pessoas vinham com esse tipo 

de questões. E não foi muito, não foi nenhuma genialidade ter percebido que: “Olha, não dá. 

Não há no horizonte um dia de inauguração dessa planta. A cada dia vêm mais emergências, 

mais isso, mais aquilo”. Eu já estava ficando meio desesperado com essa história. 

 

CP – E os contratos vencendo. 

 

JQ – E os contratos vencendo e aquele negócio que não andava na velocidade. Até acho que 

caminhou bastante, mas não suficientemente rápido para a gente poder ficar tranqüilo. E com 

as perdas, não é? A coisa no nosso calcanhar. Então, logo pouco tempo depois que eu assumi, 

a gente começou a fazer alguns investimentos: comprar equipamentos para febre amarela, 

compramos equipamentos para o sarampo, fizemos algumas reformas, algumas coisas que 

precisavam ser feitas e não tinha como, mas cujo impacto só fora aparecer já no finalzinho 

da gestão. Porque isso levava tempo até comprar, até fazer e reformar. Então de certa forma 

eu convivi toda a minha gestão com perdas de vacina. Talvez seja essa a principal... Enfim, 

uma questão, né? Uma segunda coisa que eu tive que fazer, eu acho que fui o segundo diretor 

a fazer aqui na Fiocruz, foi iniciar o processo de terceirização. Porque é como eu disse, tinha 

perdido um monte de gente aposentada. Então tivemos que terceirizar. E terceirizamos ao 

contrário de Far-Manguinhos que foi quem inaugurou esse processo, mas de uma forma mais 

cautelosa que a gente. Quer dizer, eles inauguraram, eles contratavam pessoas, mas para 

processos mais temporários, para empacotamento, enfim, para certas etapas menos críticas 

da produção e mais episódicas. E nós não. Pelas nossas razões nós resolvemos arriscar, 

contratar gente dos diversos perfis: pesquisador, enfim, um pouco de tudo. Então isso, se de 

um lado começava a resolver uma questão... Só que essas pessoas tinham que ser capacitadas, 

né? Então também era uma ação de resultado de médio prazo. Não teve o impacto esperado 
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logo imediatamente, não. Então essa foi uma questão. Uma segunda questão foi essa, já com 

essa bagagem das perdas, foi o episódio da meningite. Isso já em 90 e... 

 

CP – Narra para a gravação como é que se deu esse episódio. 

 

JQ – Bom, eu vou até onde a minha esclerose permitir lembrar [risos]. Chega uma ligação 

para a direção, do secretário de saúde de Campinas dizendo: “Estão acontecendo reações 

adversas e está parecendo ser por causa da vacina e tal. O que está havendo?” Eu não sabia 

de nada. Falei: “Olha, primeira providência: interrompe. Interrompe a vacinação. Nós vamos 

verificar o que está havendo. Qual é o lote?” Aí pegamos os primeiros dados e imediatamente 

mandamos para lá algum técnico para ver o que era. Acho que foi a Maria da Luz ou a Darcy? 

Agora eu estou na dúvida. Nisso a pressão aumentando. Aí já na presidência: “Olha, está 

havendo casos”. A imprensa fazendo um alarde um pouco maior do que estava acontecendo, 

que tinha criança que tinha morrido, teve parada cardíaca, que tinha isso, que tinha aquilo, 

tinha aquilo outro. E aí então a imprensa chegou e começou a assediar direto. Aos poucos a 

gente foi tomando pé da situação, eu mesmo fui a Campinas com o Eduardo Martins, que era 

vice-presidente de produção, e fomos lá, abrimos as portas, falamos: “Olha, vamos ver o que 

é necessário fazer”. E como eu disse que a imprensa... Fomos aos poucos verificando que as 

reações não eram tão importantes assim. E aí houve alas, acho que até, se não me engano, 

não sei se foi o próprio Eduardo Martins ou se foi o Paulo Buss, que apesar de estar na vice-

presidência de ensino teve um protagonismo importante. Até por uma questão de 

personalidade. Acho que o Eduardo era mais tímido, mais na dele. O Paulo meio que assumiu 

a frente, o Morel nessa altura acho que estava mais viajando, não sei bem. Não me lembro 

do Morel ter tomado muito à frente dessa história não. Era o Morel ainda? Era, era.  

 

CP – Bom, isso foi no início do Morel.  

 

JQ – Enfim, quem eu acho que assumiu mais foi o... Sei que um dos dois deu uma declaração 

na imprensa meio que minimizando: “É bobagem”. Pegou mal inclusive, foi uma coisa que 

ficou como se a Fiocruz estivesse querendo tapar o sol com a peneira. E o que aconteceu? 

Disparam-se dois processos de investigação: um processo interno, nós junto com o INQCS, 

tentando refazer “n” vezes os testes, inclusive pedindo apoio, pedindo ajuda e mandando 

resultados para o laboratório na França, para o Merieux, para o... Como é que é? Não sei se 

era Pasteur Merieux na época, o nome não lembro. 

 

CT – Instituto Merieux 

 

JQ – Instituto Merieux. Inclusive na época quem estava na minha vice-direção era o Eduardo 

Leser, que está aposentado hoje. Ele conhecia pessoalmente, ele tinha estagiado mais de um 

ano lá na França, na época da transferência da tecnologia da meningite. Ele conhecia o 

Merieux e ele tem, acho que está com ele, acho que ele levou para casa. [risos]. Ele tem uma 

carta do velho Merieux, na época em que ele estava vivo ainda, dizendo algo mais ou menos 

nesse sentido: “Se esta vacina tivesse sido produzida na França, ela também teria sido 

aprovada”. Porque a contradição era que nos nossos testes a vacina era aprovada segundo os 

parâmetros internacionais que estavam lá explicitados naquele livrinho da OMS. Então as 

nossas investigações sempre apontavam: “Não tem problema, não tem problema, não 
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sabemos o que é, não sabemos o que é”. Em paralelo, o pessoal de Campinas mandou o 

material, as vacinas, para a Universidade de Campinas. E lá eles usaram uma outra 

metodologia. O teste crítico ali era o teste pirogênico, que verificava a variação de 

temperatura nos coelhos. Mas havia um teste in vitro: era o Limulus amebocito não sei o quê, 

um teste in vitro. Nesse teste deu um aumento de endotoxinas que não era detectado pelos 

coelhos, o que apontava que um processo de purificação da vacina não tinha sido satisfatório. 

Graças a essa informação é que a gente pôde perceber o que aconteceu de fato. Aí caía de 

novo na questão da garantia da qualidade. Nós não tínhamos controle estatístico do processo. 

Porque você tinha que ter uma planilha que você estivesse marcando a cada lote de vacina 

aqueles parâmetros que fossem sendo medidos pelo controle de qualidade. Se a gente tivesse 

isso, a gente teria percebido o seguinte: que naquele momento, embora a dosagem de 

endotoxinas estivesse dentro dos limites aceitos internacionalmente – ela estava dentro do 

limite, mas ela estava muito acima da nossa média. Ou seja, os limites internacionais estavam 

exagerados, eram flexíveis demais. Então isso gerou esse tipo de problema. Bom, nós 

absorvemos essa lição, imediatamente implantamos essa tecnologia, essa metodologia de 

análise no controle de qualidade. Os consultores que estavam lá desde o tempo do Otávio, 

ainda estavam enchendo o nosso saco: “Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vamos 

introduzir isso”. Quer dizer, houve, no controle de qualidade, muita modernização. Nessa 

crise da meningite, se houve algum lado... Acabou?   

 

[fim do trecho gravado somente em cd] 

 

CP – Parou não sei porquê. 

 

CT – Ele desliga. Está funcionando. 

 

JQ – Se há um lado bom, que eu possa dizer, nessa crise foi que ela obrigou... O que já era 

emergente ficou mais nítido ainda para a gente, essa necessidade de estar melhorando os 

métodos e aperfeiçoando, trazendo coisas novas. Também tiramos uma casquinha numa 

outra coisa. O ministro na época era o Jatene? Acho que era o Jatene. Ele montou uma 

comissão externa de investigação, que era o Doutor Kalil, tinha mais duas pessoas da USP 

que vieram para cá e tiraram conclusões erradas. Eles não entenderam, acho que até hoje eles 

não entenderam esse processo, o tipo de falha que houve, e condenaram a metodologia. “A 

metodologia está ultrapassada, tem que ser outra mais moderna”. Na verdade, não era isso. 

Eles ficaram muito mal impressionados com as instalações. E era verdade, aquilo estava 

longe de ser o ideal. Então essa foi uma segunda vantagem que nós tiramos da crise. Nós 

fechamos a pedido do Jatene: “Interrompa a produção para novas metodologias”. A questão 

da metodologia é uma discussão a se ver no futuro, mas nós interrompemos e botamos em 

obra o laboratório. Então conseguimos dar uma... Ainda dentro das velhas instalações... 

 

CT – O laboratório funcionava onde? 

 

JQ – No [pavilhão] Rockefeller, no segundo andar do Rockefeller. Então, ainda nas velhas 

instalações conseguimos dar uma boa melhorada. Substituímos algumas coisas e fizemos 

obras. E interrompeu durante um bom tempo, um bom tempo. Porque depois coincidiu com 

a ausência de surtos e tudo mais, então não houve demandas expressivas do Ministério. Então 
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eu acho que a gente conseguiu com isso aprender um pouco a lição e melhorar um pouco as 

estruturas de produção da vacina bacteriana. Entre outras coisas. Porque nessa história toda, 

nós já tínhamos descartado... Havia uma vacina de febre tifóide, que era fabricada lá em Bio-

Manguinhos, que a gente interrompeu na minha época também. Porque era uma vacina de 

muito pouco uso, era uma vacina basicamente usada em campanha, pelo Exército, e uma 

vacina com muita reação adversa, uma vacina de primeira geração, era muito primitiva ainda. 

Diz a Maria da Luz que os soldados que vinham tomar a vacina desmaiavam, passavam mal, 

um negócio horroroso. Com eficácia baixíssima. Então resolvemos, lá pelas tantas tomamos 

a decisão de eliminar ela do nosso portifólio.  Mas enfim, esse foi um outro episódio 

marcante, porque fragilizou muito a posição de Bio-Manguinhos, que já estava ameaçada 

internamente por essas perdas, vamos dizer, vou até usar a palavra “rotineiras”. 

 

CP – Históricas. 

 

JQ – Históricas, enfim. Isso foi complicado. E uma terceira coisa que eu achei importante 

nesse processo de precipitar... Porque eu sempre pensei o seguinte: essa gestão, a gestão do 

Otávio e tudo mais, nós aqui estamos falando muito e estamos fazendo pouco, transformando 

pouco. Então começamos a fazer algumas mudanças também no campo administrativo, que 

acabaram por desaguar nessa história de Bio-Manguinhos poder usar o seu diretamente 

arrecadado, e abrindo mão do seu orçamento. Quer dizer, a gente tinha lá um orçamento que 

era alguma coisa em torno de R$ 8 a R$ 12 milhões, uma coisa assim, por ano.   

 

CP – O [inaudível] narra algo em torno de 9. 

 

JQ – 9? Então não estou tão longe assim. R$ 9 milhões. Abrimos mão desse recurso – com 

exceção de um recurso simbólico que estaria destinado a fortalecer o desenvolvimento 

tecnológico – e passamos a usar recursos do diretamente arrecadado. 

 

CP – Mas isso na tua gestão? 

 

JQ – Não, na gestão do... Mas a idéia, a gestação disso foi na minha gestão ainda. Foi junto, 

inclusive, com a questão da... Nós desativamos – isso aí foi uma coisa que foi até importante, 

não necessariamente correta. Não vou mais defender o que na época eu defendia, mas... Nós 

entendemos que o processo decisório estava falho em Bio-Manguinhos, era pesado, era lento, 

tínhamos que profissionalizar a gestão. Tem uma história que é um pouco mais comprida, 

tem alguns percalços aí. A primeira coisa que aconteceu: nós chamamos uma empresa de 

consultoria ligada à Fundação Getúlio Vargas para fazer um diagnóstico e implementar esse 

diagnóstico. Esse diagnóstico passava pela substituição dos quadros – ou de alguns quadros 

de gestão – por pessoas que viessem da área privada, com experiência. Então nós fizemos 

seleção de algumas pessoas e a principal delas, o ponto-chave da gestão era a substituição do 

administrador, que na época era o Artur, que há muitos anos era o administrador de Bio-

Manguinhos e era também afilhado de casamento do... – aliás, tanto o Artur quanto o Otávio 

eram afilhados de casamento do Akira, né? Eu me lembro que na época – hoje somos amigos 

de novo – ele ficou muito zangado. Cheguei: “Olha Artur, você passa a ser meu assessor e a 

gente contrata um administrador para cá e você se gruda nesse cara. Vamos aprender tudo 

que a gente puder”. Ele ficou ofendidíssimo com essa proposta e chegamos a contratar a 
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pessoa, que era um trator, hoje eu acho que era uma pessoa muito pouco habilidosa. E eu tive 

que voltar. Foi talvez o primeiro e único grande embate que eu tive com o meu conselho 

deliberativo, que naquele momento me desautorizou: “Não, volta atrás. Reconduz o Artur, 

tira esse cara, demita, não queremos assim”. Tirei, quase entreguei o cargo, nessa época foi 

bem na mudança da gestão para o Elói. Está certo isso? 

 

CP – Você saiu do Carlos Morel para o Elói. 

 

JQ – Pois é, eu estava... Entrei em 94. 

 

CT – 93. 

 

JQ – 93 inclusive. 96. O Elói entra em? Também era concomitante? Acho que não, né? 

Porque o Akira foi vice do Elói.  

 

CT – Foi. 

 

CP – Foi, foi. 

 

JQ – Mas enfim, eu sei que eu quase entreguei o cargo nesse momento. Depois reconsiderei: 

“Não, vamos ver como é que a gente faz”. Eu me senti bastante fragilizado nesse momento, 

mas fomos continuando. Essa a mudança não se efetivou, mas conseguimos fazer... Aí houve 

uma conjuntura que eu achei que foi excepcional, que era justamente o Akira na vice-

presidência, o Mandelli na chefia da Diplan, o Carlos Gadelha como assessor do Mandelli, 

eu na direção de Bio-Manguinhos. O Temporão também participou, não sei exatamente qual 

era a função que ele ocupava. O fato é que fizemos um grupo em torno do Akira, coordenado 

pelo Akira, e fizemos essa proposta, que era não só essa questão do orçamento, mas a 

substituição do Conselho Deliberativo de Bio-Manguinhos, que foi extinto, se auto-

extinguiu. A gente fez uma assembléia com a Asfoc, inclusive. Isso é que eu achei 

interessante, eu nunca tinha visto isso antes um Conselho se auto-extinguir. E criamos o tal 

do Conselho Superior e o processo de eleição indireta. Não me lembro agora com detalhes 

qual era o mecanismo dessa eleição, mas o fato é que não eram mais os funcionários que 

elegiam diretamente o diretor, e sim era uma escolha a partir do Conselho Superior, onde 

tinham assento pessoas de fora, representantes do Ministério da Saúde, representantes... Sei 

lá. Tinha umas três ou quatro pessoas de fora. 

 

CP – Conselho Nacional de Saúde? 

 

JQ – Isso. E tinha também um representante dos funcionários de nível superior e um 

representante dos funcionários de nível médio, acho que era assim, ou dois representantes 

indistintamente, não sei. O fato é que esse conselho passaria a indicar ao presidente um nome 

que aí teria que ser referendado pela Presidência, pelo Conselho Deliberativo e tal. Então 

essa, em essência, era a mudança que foi aprovada raspando numa reunião de Conselho.  

 

CP – Conselho Fiocruz? 
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JQ – Conselho Fiocruz. Foi autorizada e acho que até hoje ele se arrepende, acho que, se não 

me engano, foi o André Malhão que se ausentou no momento da votação. Senão não teria... 

 

CP – A Asfoc não votou. 

 

JQ – Eu não lembro da Asfoc como é que foi. 

 

CP – Ele estava na Asfoc, nessa época, o André? 

 

JQ – Não, não. Ele estava... Não, era ele, justamente. Era Asfoc. Porque ele não teria... 

 

CP – Ele exatamente não era diretor do...  

 

JQ – Do Politécnico ainda. Então era isso. Então ele estava na Asfoc e se ausentou. E também 

convencemos alguém a votar a nosso favor que depois se arrependeu. Não sei quem era. Não 

me recordo. 

 

CT – Quais eram as críticas naquele momento? 

 

JQ – Porque feria todo o processo democrático interno, da escolha do dirigente por voto 

direto dos funcionários. A gente eliminava essa história. E tinha esses argumentos de que 

queria modernizar, queria dar mais agilidade. E a gente achava que este novo processo não 

eliminava a representação dos funcionários e tal. Enfim, o fato é que isso foi uma mudança 

importante que acabou sendo aprovada e que permitiu depois a condução do... 

 

CP – Marcos Oliveira. 

 

JQ – Do Marcos Oliveira. Que primeiro chegou como uma espécie de consultor, ficou algum 

tempo até regularizar essa situação, até cumprir os trâmites. Não lembro bem o que impediu 

ele de assumir logo. A Maria da Luz ficou interina durante alguns... 

 

CP – Um ano? 

 

JQ – Mais de um ano talvez. Então acho que essa foi outra coisa importante. Depois, mais 

recentemente, o Congresso Interno obrigou Bio-Manguinhos a voltar atrás. Aí já tem uma 

estrutura. Manteve o Conselho Superior, mas com caráter mais consultivo, se não me engano, 

e recuperou a idéia da eleição. Eleição direta. Mas o fato é que a gente tentou fazer essas 

mudanças. Ah, uma outra coisa que eu achei que foi importante também na minha gestão: 

aquele embrião do laboratório de desenvolvimento tecnológico foi fortemente incrementado. 

Eu consegui trazer... Nessa época o Carlos Maurício tinha voltado para a Escola de Saúde 

Pública e ele já tinha doutorado. Então eu o trouxe, trouxe o Geraldo Armôa, que era também 

do INCQS, então um segundo doutor. Fiz uma sólida parceria com o IOC através do Ricardo 

Galler. Por que eu digo isso? Porque havia inclusive uma resistência do próprio Otávio. E 

nessa minha transição houve um entrevero com o Otávio, né? Porque a formação dele é nessa 

parte de desenvolvimento. E ele tinha deixado vaga a chefia do departamento, para que ele... 

Certamente ele tinha a expectativa de voltar a ocupá-la, né? Eram poucas pessoas, três, 
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quatro, meia dúzia de pessoas, enfim. E o que aconteceu? Quando eu fui eleito, as pessoas 

do departamento vieram me pedir que não botasse o Otávio. Porque o Otávio era uma pessoa 

muito difícil. Uma pessoa brilhante em algumas coisas, mas muito assim... Como é que eu 

vou dizer isso? Impulsivo, às vezes um pouco ríspido com as pessoas, estourado. E as pessoas 

então, várias, não gostavam dele. Ele tentava obter o que o Akira conseguia. O Akira era 

muito autoritário, sempre foi muito centralizador. Mas o Akira tinha isso aliado a um charme, 

a uma certa habilidade. O Otávio tinha só o autoritarismo, não tinha o charme [risos]. Então 

isso o atrapalhou bastante. Eu acho inclusive que eu fazia um pouco esse contrapeso. Porque 

eu era mais dócil, gostava mais de conversar com as pessoas. As pessoas até me 

questionavam: “Você como vice do Otávio? Como pode?” Mas eu conseguia entender, eu 

acho, os pontos de vista dele e traduzir isso de certa forma. Eu ficava como uma espécie de 

ponte entre os funcionários e ele, e a direção. Então eu conseguia lidar. Mas nesse momento 

ele ficou chateado comigo, porque a partir desse pedido eu fiquei: “Não, acho melhor não 

botar ele”. Não botei. Queria mantê-lo também... Foi a segunda vez... Tentar pegar uma 

pessoa como assessor. Ele ficou ofendidíssimo também e foi para o INCQS. Ficou lá alguns 

meses, viu que lá era pior e resolveu voltar.  

 

CP – E você colocou quem lá? 

 

JQ – O Carlos Maurício. Foi aí que eu chamei o Carlos Maurício, depois chamamos o Geraldo 

Armôa. E isso era problema, porque o Otávio não gostava muito dessa idéia de trazer gente. 

Não sei, não sei se ele achava que as pessoas não tinham uma formação adequada para o 

desenvolvimento de vacinas e tal. Bom, o fato é que eu chamei o Geraldo, chamei as pessoas 

e fiz essa aliança com o Galler, que foi inclusive traduzida em... O Galler passou a ter um 

laboratório dentro de Bio-Manguinhos. Foi construído, foi adaptado para ele, para tocar as 

coisas de febre amarela. Ele tinha vários projetos na linha de vacinas. Então esse 

departamento, que estava muito fragilizado, começou a crescer. Quando eu saí, quando eu 

larguei a gestão, ele já tinha quase 20 pessoas. Um grupo já mais sólido e as parcerias, que 

já havia antes – algumas parcerias era o Otávio quem tinha estabelecido com o Akira, com o 

Butantan, com o [Instituto] Adolfo Lutz, com uma consultoria da OPAS, com o doutor 

George... Daqui a pouco eu vou lembrar. Então isso se fortaleceu, esse grupo foi se 

fortalecendo, foi se expandindo e, dali para frente, continuou nessa direção e hoje tem vários 

projetos, eu acho que é um departamento bastante ativo. Mas havia essa resistência de se 

abrir para fora, para outras unidades, para essa participação mais íntima. Até então a 

participação que tinha de Bio-Manguinhos para fora era basicamente com o departamento de 

virologia do IOC, mais focadamente na hepatite e, na época da pólio, com o Hermann. Mas 

principalmente a Clara Yoshida, esse grupo da hepatite, muito mais voltado para a área de 

reagente para diagnóstico. Acho que essa abertura com o Galler foi importante. Seria uma 

outra coisa legal que aconteceu nessa época. 

 

CT – Queria falar um pouquinho sobre a estrutura da tua gestão. Como é que ela se 

organizava, quem eram as pessoas que ocupavam cada cargo. 

 

JQ – Será que eu me lembro? [risos] 

 

CT – Só para pontuar essa... 
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JQ – Eu basicamente mantive, entendeu? O que aconteceu? Durante um tempo mantive o 

Artur, depois tentei mudar, não consegui, voltou o Artur na administração. A Maria da Luz 

começou como minha vice-diretora. Depois ela se aborreceu, achou que... Problemas internos 

em relação ao Artur e a outras pessoas. Vou tocar nesse assunto um pouco mais na frente. 

Ela achou que a minha condução estava favorecendo, que eu estava passando a mão na cabeça 

de certas práticas administrativas. Não de corrupção, nada disso, mas no sentido de serem 

soluções muito caseiras demais, e com isso gerando uma certa lentidão nos processos 

administrativos e tal. Enfim, se aborreceu, pediu para se afastar. O Carlos Maurício assumiu 

durante um tempo a vice-direção também. E novamente nesses processos de discussão – não 

comigo, mas com a unidade – ele também se desgastou e acabou voltando... 

 

CP - Para o desenvolvimento.  

 

JQ - Não. Aí ele saiu do desenvolvimento, acho que ele teve um aborrecimento com o Akira 

também. Com o Akira, foi isso. Ele teve uma briga com o Akira quanto à condução mesmo 

do desenvolvimento e o Akira estava na vice-presidência.... Então ele acabou voltando para 

a Escola. O terceiro foi o Leser, Eduardo Leser, que ficou e me acompanhou até o final da 

gestão. Também muito criticado, o Akira achava que ele não tinha o perfil para tocar... 

Porque eu deleguei a questão da obra da planta para ele. O Akira achava que ele não tinha 

muito esse perfil, também foi motivo de... Mas eu mantive até o final. A Maria da Luz ficou 

no departamento de produção. Porque ela acumulava com a vice-direção. Aí largou a vice-

direção e continuou como chefe de departamento. A Darcy sempre esteve presente no 

controle da qualidade; a Rita assumiu o então Departamento da Garantia. Que mais que tinha? 

Uma outra coisa que surgiu, que não havia antes, que eu não contei, foi um embrião ou, 

enfim... Não sei se tinha algum setor ou serviço de planejamento. Eu tinha mandado o Artur, 

que era o administrador, fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas, e lá ele conheceu duas 

pessoas que eram do IBGE e que estavam insatisfeitas com a situação. O IBGE estava em 

crise, sempre esteve em crise. Eles estavam muito insatisfeitos salarialmente e enquanto 

projeto de vida e tudo mais. Na época, um dos meus irmãos era diretor de informática do 

IBGE. Eu até perguntei, pedi as credenciais dessas pessoas. Ele falou: “Não, são pessoas 

legais, tudo mais, pode trazer”. Houve um processo de liberação, elas vieram e montaram o 

primeiro núcleo de planejamento. Isso foi importante porque foram pessoas que não só 

começaram a introduzir o pensamento de planejamento na unidade, mas porque eles próprios 

eram pessoas de personalidade mais moderna, né? Eles próprios já trouxeram algumas 

inovações, algumas propostas e tal. Era o Mário, o Mário... Eu não me lembro o sobrenome 

dele. E o Mário depois fez o mestrado, esteve agora recentemente na Inglaterra.  

 

CP – Mário Moreira? 

 

JQ – Mário Moreira, Mário Moreira. E o Maurício Zuma, que hoje é o administrador. Então 

essas pessoas chegaram nessa época e foram importantes para esse processo todo de 

modernizar, de aperfeiçoamentos da unidade. Sempre trouxeram, apoiaram esse processo de 

mudança até um certo ponto, depois acabaram recuando também. Essa coisa das mudanças 

do administrador...  Elas todas ficaram na dúvida se era o melhor caminho. Recursos 

Humanos era a Gilcélia. Que mais? Que mais que tinha na estrutura? No Departamento de 
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Desenvolvimento ficou o Maurício e, com a saída do Maurício, se não me falha a memória, 

assumiu o Marcos Freire. Depois ele não ficou mais, depois acho que entrou outra pessoa no 

lugar dele. Quem mais? No Controle da Qualidade, a Darcy, fui eu que coloquei na chefia. 

Era o Marco Antonio, que hoje é servidor do Politécnico, professor do Politécnico. Ele já 

vinha aborrecido com a gestão anterior, com o Otávio, com o Akira. Há muitos anos que 

ele... Inclusive assim que eu assumi, acho que eu nem cheguei a tomar posse, ele já tinha 

pedido para sair. E aí eu então indiquei a Darcy. Então teve algumas mudanças assim. Sim, 

a febre amarela houve uma mudança porque o doutor Romeu se aposentou, tinha se 

aposentado antes. Depois ficou um tempo o menino que está agora no Paraná, está cedido ao 

Tecpar há muitos anos, que é o Manoel, agora não lembro o sobrenome dele. Manoel ficou 

muito tempo como chefe do laboratório. E depois o Manoel se casou com uma paranaense, 

decidiu ir para lá, pediu, eu liberei, e colocamos no lugar o Ricardo – também não lembro o 

sobrenome dele – que até hoje acho que é o chefe. E que veio do controle da qualidade. As 

pessoas tinham dúvida: “Será que vai dar certo?”, porque ele era muito introspectivo, muito 

“fechadão”. Mas deu super certo, tanto deu que até hoje acho que ainda é o chefe. Não sei, 

não me lembro mais agora que outras pessoas estariam, porque na época em que eu entrei 

tinham dois departamentos de produção: um era chefiado pela Malu, que pegava as vacinas 

virais, e tinha outro, que era de vacinas bacterianas, cujo chefe não me lembro agora quem 

era. Mas a estrutura ficou...  

 

CT – Eram dois departamentos? 

 

JQ – Eram. Produção 1 e Produção 2. Mas não me lembro agora quem era o outro chefe de 

departamento. O fato é que depois, na prática, isso acabou se tornando meio... Não sei nem 

se eles mantêm essa estrutura ainda: bacterianas separado das virais. Não me recordo agora 

quem era. 

 

CP – Teve um período em que se discutiu muito, o período Bresser, em que se discutiu muito 

organização social, contrato de gestão, até antes, com o governo Collor, desmembramento 

da Fiocruz, saída das unidades de produção...  

 

JQ – Serem privatizadas, eventualmente, no limite, até privatizadas, não é?  

 

CP – Isso. E posteriormente o Estado-mínimo, a Fundação onde estaria... Transformação 

numa... Não me lembro se era organização social, era isso? 

 

JQ – Tinha. Algumas se tornariam tipo a ENSP. As áreas de ensino, por exemplo, poderiam 

estar cumprindo funções do Estado, mas sem serem... 

 

CP – E dentro dessa época também tinha a coisa do contrato de gestão. É nesse bojo dessas 

discussões que surge essa idéia de fazer um contrato de gestão com a Fiocruz? 

 

JQ – Acho que sim, acho que sim. Acho que esse troço veio todo junto. Acho que agora eu 

não saberia encadear cronologicamente as coisas, mas sem dúvida essa discussão estava 

presente. De já ter um tipo de relação com a instituição que fosse mais amarrada e que tivesse 

um compromisso de parte a parte. Eu te dou tanto, você me paga tanto. Tinha. Essa era uma 
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discussão que já estava presente. O POM, que nasce junto com essa história, ele nasce em 

94, 95, não é isso? Eu teria que ver. 

 

CP – Espera aí. 

 

JQ – Mais ou menos. Ele nasce bem no meio dessa discussão, já como uma tentativa de 

sistematizar o que a Fiocruz fazia e não sabia, na verdade, o que acontecia? Não havia uma 

prática de se estabelecer relatórios e informar ao Conselho Deliberativo as produções das 

unidades, quem fazia, por quanto fazia. Era uma coisa bem solta. 

 

CP – As UPPs, né? 

 

JQ – As UPPs... 

 

CP – Unidades Padrão de Produção. 

 

JQ – Unidades Padrão de Produção. Então isso era tudo uma novidade. Ninguém prestava 

muita conta de nada. O discurso, eu me lembro, embora tenha sido muito posterior a isso, 

mas o pensamento pode ser simbolizado por uma fala do Coura, uma das vezes que o Coura 

foi diretor lá do IOC. Ele dizia: “Esse negócio de planejamento é besteira. Me dá o dinheiro, 

que eu sei o que eu faço”. Ele dizia isso explicitamente no CD. Então essa história vem bem 

nessa época, vem junto. Tudo faz parte dessa mesma discussão. A modernização do Estado, 

de ter eficiência. Era a frase: “se nós não atingirmos um certo grau de eficiência, nós vamos 

fechar as portas. Estamos produzindo as mesmas vacinas, tecnologias antigas”. Esse foi 

inclusive um outro fator externo de pressão forte. Porque estavam sendo lançadas vacinas de 

geração mais moderna. Então a gente pensava: “Olha só, tem a tríplice viral. Daqui a pouco 

a gente vai ter que parar de produzir o sarampo. Não faz mais sentido”. Começavam a vir 

umas com menos reações adversas, de formas mais baratas de produzir, em escala e tudo 

mais. Uma das crises da pólio era essa. Porque a gente comprava o bulk...  

 

CP – Compra ainda. 

 

JQ – Compra ainda das SmithKline. Só que a SmithKline tinha já produção suficiente para 

abastecer o mundo todo. “Então vai que eles não queiram mais? A gente está na mão desse 

povo. Como é que a gente vai...?” 

  

CP – Quer dizer, com um plantel todo antigo, né? 

 

JQ – Então era isso. Começava a ficar muito patente e isso também acontecia. Alguns 

governos de São Paulo, por exemplo, já saíam na frente, nem esperava o PNI, já adotavam 

as vacinas que não eram ainda aplicadas nacionalmente, eles passariam na frente, né? Qual 

era? Foi Haemophilus, se não me engano. Já começaram a vacinar. Mas por quê? Pressão 

dos pediatras. Os pediatras já adquiriam essas vacinas no mercado privado, aplicavam na 

classe média e tinham resultados fantásticos. Então isso começava... E esses mesmos 

pediatras também trabalhavam no setor público. Então: “Olha, por que esse negócio não 
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está...?” A gente começava a se assustar. Começamos de fato: “Olha, as coisas estão vindo a 

uma tal velocidade que a gente vai para o buraco”. 

 

CP – Vai ser superado. 

 

JQ – Vai ser superado, não vai ter mais o que fazer. Então essa era uma pressão também 

muito grande, para a gente modernizar, diversificar. Acho que isso aconteceu durante a minha 

gestão também: tentar o tempo inteiro estabelecer parcerias tecnológicas. Porque a planta, à 

medida que ela foi ficando pronta, ela foi, de certa forma, atraindo interesses do pessoal do 

Pasteur Merieux, da SmithKline. E outros, eu não me lembro agora os grupos todos. Mas eu 

cheguei a fazer algumas viagens para tentar negociar novas tecnologias também. Uma das 

propostas que havia do Merieux, por exemplo, era fazer uma joint venture. Só que eles 

queriam 51% do capital. Bom, só que essa discussão não passava aqui dentro da Fiocruz, não 

tinha a menor chance. Mas chegamos a discutir e avançar nessas discussões, conversar, 

vinham missões e a gente mandava gente e tal. Então esse processo foi muito ativo, embora 

ele só tenha se concluído ou começado a se concretizar já na gestão do Marcos. 

 

CP – Com a Hib? 

 

JQ – Isso. Ele completou esse processo que já vinha vindo há quatro anos com sucessos e 

insucessos. Vem para cá, vamos para lá. A gente foi para a Suíça também, tinha laboratórios 

menores que queriam passar tecnologia. E fomos ao Japão de novo para ver se... Enfim, fui 

com o Akira ao Japão, nessa época o Akira era o vice. Fui pela segunda vez ao Japão. Esqueci 

de mencionar que nesse processo de capacitação eu tive, logo um ano depois de chegar em 

Bio-Manguinhos, eu passei um mês e meio no Japão. Fazendo um curso lá no Instituto Biken, 

nessa área de calibração de equipamento, coisa assim.  

 

CT – Desculpa. Só voltando para ficar registrado. Eu não peguei. Você falou que foi ao 

Merieux e qual era a negociação com o Merieux?  

 

JQ – Era ver as parcerias com a planta ou também tentar outras tecnologias. 

 

CT – Mas tinha algum medicamento específico? 

 

JQ – Alguma vacina, né? 

 

CT – Alguma vacina? Desculpe. 

 

JQ – Olha, a gente estava querendo aperfeiçoar ou adquirir uma outra metodologia de 

meningite mais moderna. Eu cheguei a conhecer o velho Merieux também lá, quando fui com 

o Leser, passamos dois dias conversando com eles. Era meningite o que estava sendo 

discutido na época.
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Fita 2 – Lado A 

 

JQ – Tentativas de negociação da tríplice viral com o Japão, com o mesmo Biken que 

forneceu o sarampo. Negociação essa que não avançou, porque lá eles tinham tido problema 

com o componente de caxumba, tinha dado reações adversas, eles estavam com problemas 

lá também. Essa negociação não avançou. Houve negociações com Haemophillus com o 

pessoal do laboratório da Suíça – Swiss Serum Institute, acho que era esse o nome – e 

iniciamos também com a SmithKline. Só que nessa discussão do SmithKline e o Pasteur 

Mérieux, ela era misturada com a questão da sociedade. Eles queriam montar, meio que 

acoplado à história, eles queriam montar mesmo uma parceria de produção aqui dentro de 

vacinas. 

 

CP – De olho na planta? 

 

JQ – De olho na planta, particularmente no componente de envase. Depois, mais adiante, o 

Pasteur Mérieux desdenhou dessa história. As sessões não avançaram, eles desdenharam e 

falaram algo assim: “Essa planta tem três defeitos: ela é grande, ela é grande e ela é grande”. 

Parece que modernamente não se pensava mais, não se concebia mais plantas muito grandes 

de área. Eram plantas menores, mais multifuncionais, mais modulares, mais leves.  

 

CP – Eu lembro que há cinco anos atrás, quando a gente foi fazer o livro sobre a febre 

amarela, de ter escutado lá dentro da planta, por um funcionário que eu não lembro quem era, 

que disse que a planta estaria ultrapassada pelo tamanho. Então é justamente isso. Ela tem os 

espaços muito grandes para purificar o ar... 

 

JQ – Isso. Aí diminui a eficiência, né? Aquilo antes de ser ocupado dava para jogar uma 

partida de futebol ali dentro daquele negócio tranqüilamente. 11 de cada lado e ainda dava 

espaço. Era muito grande mesmo. Mas enfim, é a planta que a gente tem.  

 

CP – Uma curiosidade. Em algum momento São Paulo, por exemplo, comprou... da cesta 

que o PNI tem, comprou fora do Brasil direto? 

 

JQ – São Paulo? Desconheço. Em relação a que produto? 

 

CP – Vacinas normais. Não aquelas oferecidas pela cesta básica do PNI. 

 

JQ – Que eu saiba não.  

 

CP – Porque eu fiquei pensando quando você fala... Ele inclui o que não está na cesta antes 

do PNI. De repente podia pairar outra ameaça, eu ia dizer: “Comprar direto...” 

 

JQ – O que havia... O Isaías era muito resistente às questões de Bio-Manguinhos, a 

concorrência. E ele dizia muito claramente: “Se vocês fizerem parceria com qualquer 

laboratório multinacional, eu vou fazer aqui também e vou derrubar vocês”. Ele não aceitava 

isso em hipótese alguma. Acabamos fazendo, não sei o que ele fez lá, se ele tem alguma 

parceria lá que ele tenha destacado. O Isaías era muito vivo, né? O que eu posso lembrar, 
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assim, de fofoca dessa época, é que a tal da vacina de hepatite B que ele desenvolveu, na 

verdade ele trouxe foi um russo, que trouxe no bolso o negócio. [risos] Eu não sei se é 

verdade, mas o folclore é esse. 

 

CP – Pairava sobre vocês uma série de ameaças, não é? Uma planta, um portfólio antigo... 

 

JQ – É, a ameaça era essa, não tanto por São Paulo não. Mas entrar no mercado, como 

acabaram entrando mesmo! Vacinas que se a gente não quisesse acompanhando, ia cada vez 

mais perder importância, né?  

 

CP – Esse é um período muito [inaudível]. Porque você tem o Estado-mínimo, as propostas 

de mudança...  

 

JQ – É um momento de efervescência, de grandes ameaças, de necessidade de escolhas. 

Certas ou erradas, foram feitas.  

 

CP – Na tua gestão têm muitas assembléias, né? A Fiocruz, na tua gestão, tem um período 

de muitas assembléias motivadas por esse quadro. 

 

JQ – Isso. Verdade. Eu acho que talvez o fato determinante nessa história toda, se eu tivesse 

que escolher um, é essa história de Bio-Manguinhos passar a usar o próprio diretamente 

arrecadado. Com isso ela conseguiu ter os recursos para poder dar uma... Isso e a 

concretização da planta, claro. Acho que se a gente ainda estivesse preso naquele esquema 

anterior, a gente ainda teria muita dificuldade. Eu acho que ainda há quem defenda a idéia de 

criar uma empresa, de fundir com Far-Manguinhos, criar uma única empresa de produção 

com um braço de vacina e um braço de medicamento. Não é uma idéia totalmente descartada, 

há pessoas que ainda acham isso. 

 

CT – Em algum momento nessa trajetória, nos momentos mais drásticos de crítica a Bio-

Manguinhos, nas perdas e tudo mais, houve – ou de fora ou dentro do próprio Bio-

Manguinhos – a intenção de sair da Fiocruz? Ou que visão era essa? 

 

JQ – Não, isso não. Ao contrário de Far-Manguinhos que houve... às vezes até mais que 

pensamento, houve algumas tentativas mesmo. Mas em Bio-Manguinhos a gente sempre teve 

claro que a gente precisava da marca do Castelo. Porque o que abria portas para a gente era 

a Fiocruz. Então o que a gente queria era uma independência de forma a poder aplicar as 

próprias normas de funcionamento de uma indústria, sair um pouco desse esquema de 

pesquisa. Mas, de alguma forma, vinculado mesmo. Porque a gente entendia também — acho 

que o Akira sempre teve clareza disso também — que o grande caldo de fermentação dessa 

história é a pesquisa básica. Sem ter uma massa de pesquisadores estudando essas coisas, a 

gente não ia conseguir dar conta. A gente tinha muita consciência de que, se a gente virasse, 

por exemplo, uma empresa privada, aí então é que a gente estava... “Em um ano a gente está 

falido. A gente não sabe fazer isso”. A gente tinha essa humildade, a gente sabia que a gente 

não tinha as competências lá dentro para isso, para dar um passo maior do que as pernas. A 

gente sempre percebeu isso. Usando o jargão, a gente não era “porra louca” nesse sentido 

não. Havia uma certa responsabilidade, um vínculo com a Fiocruz forte. 
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CP – Mas ao mesmo tempo existia uma certa resistência interna, de juntar a pesquisa básica 

da Fiocruz com a área de produção. 

 

JQ – É. Achava-se que os pesquisadores eram muito desconectados da questão da pesquisa 

aplicada, que não ia dar certo. E eu suspeito que tinha muitas vaidades também, que 

atrapalhavam. Espaços, brigas de espaços, brigas que turvavam um pouco essa discussão. 

Talvez essas brigas de personalidade fossem mais importantes do que qualquer outra coisa, 

para atrasar ou adiar essa... Eu acho que hoje está bastante mais resolvida. Quando eu fiz esse 

meu mestrado em gestão, o objeto era justamente estudar as parcerias internas na Fiocruz. E 

eu tinha uma visão pessimista, achava que esse negócio não funcionava. E tive uma surpresa, 

o resultado que eu encontrei foi exatamente o oposto. Não só tem, como tem bastante. E 

muitas delas profícuas. Eu analisei justamente Bio-Manguinhos e IOC. Tem muita coisa. 

Muita coisa informal, coisas que você faz meio de boca, ou meio que: “Por favor, faz assim, 

faz assado”, mas que acaba dando fruto. 

 

CP – Mas que eram tradicionalmente áreas afastadas, apesar da origem, dessa história do 

Akira, que se alguém fez 100 anos ou 105 foi Bio-Manguinhos e não o IOC, né?  

 

JQ – E o IOC, sem dúvida nenhuma, contribuiu em momentos decisivos. Como poliomielite, 

o Hermann, naquela época, já em plena campanha de vacinação – eu não estava aqui ainda –

, houve um surto de pólio no Nordeste, não me lembro em que estado, e identificou-se que 

era um determinado tipo de vírus que não estava se fixando no organismo das pessoas, das 

crianças vacinadas. Então Bio-Manguinhos propôs uma nova formulação, em que aumentava 

a quantidade desse vírus, resolveu-se a questão e parece que hoje é adotada. 

 

CP – É adotada. 

 

JQ – Mundo afora. E o IOC lá, essa parceria com o IOC, com o pessoal do Hermann, foi 

muito boa. Como tem sido boa essa parceria com o Galler e outras lá que eu não me lembro 

agora, mas tem várias pesquisas em andamento com colaboração do IOC. Em âmbitos 

regionais também.  

 

CP – Numa entrevista que a gente fez, se não me engano, com o Marcos, ele narra um 

momento em que, não sei se na gestão dele ou na anterior, não recordo agora, em que parte 

do dinheiro de Bio-Manguinhos, do diretamente arrecadado, foi colocada para financiar 

projetos de parcerias internas, mas com foco em produto final. Você acompanhou isso? 

 

JQ – Não, isso já é mais... Acho que isso já é resultado dessa coisa. Porque do dinheiro que 

era do orçamento, e que ficou disponibilizado para a Fiocruz uma parte, um valor nominal 

pequeno – que certamente é complementado com dinheiro das vendas da vacina –, uma 

parcela desse dinheiro, tanto para a Bio-Manguinhos quanto para Far-Manguinhos, ficaria 

obrigatoriamente vinculada ao desenvolvimento tecnológico. Eu não sei como é que foi esse 

uso. Eu estou falando agora, da gestão dos outros. O Akira fez um negócio mais recente que 

eu acho que é muito importante. Ao invés de esperar mais passivamente essas parcerias, ele 

foi a cada unidade de pesquisa e expôs as necessidades de Bio-Manguinhos, fez uma espécie 
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de um pregão: “Olha, aqui tem isso, tem isso, tem isso. Nós temos recursos, nós queremos 

cabeças para trabalhar nisso”. E várias coisas se concretizaram a partir daí, foi muito 

interessante essa inovação que ele propôs. Particularmente com os regionais, lá com a Bahia 

tem muita coisa.  

 

CP – Leishmania? 

 

JQ – É, tem coisas legais. 

  

CP – Vamos voltar só um pouco para a tua gestão. E parece que ser um diagnóstico não só 

da tua gestão e também nem só de Bio-Manguinhos, mas várias unidades aqui. Muitos falam 

das unidades – e nesse caso Bio-Manguinhos – se dividindo em feudos, tribos, laboratórios 

ou departamentos isolados, com lógicas próprias, que não seguiriam a lógica mais 

institucional da unidade. Isso não sendo um privilégio de Bio-Manguinhos, existindo no 

IOC... 

 

JQ – Não, mas termina aí a sua idéia. 

 

CP – Como é que é isso? Do ponto de vista de uma pessoa que está administrando, lidar com 

esse tipo de...  

 

JQ – Mas olha, eu não sei se eu dei a entender se em algum momento que eu tinha essa 

opinião. Porque eu acho que justamente Bio-Manguinhos – e até porque os chefes de 

departamento eram indicados –, eu não percebia, acho que não percebia muito isso não. Quer 

dizer, na verdade os departamentos trabalhavam numa certa convergência de objetivos e tal, 

internamente com a direção. Não achava isso. Ao contrário: se você pega a ENSP, pega o 

IOC, cada departamento é como se fosse uma unidade própria que decide sobre o que vai 

fazer, quem vai entrar, que não vai. Bio-Manguinhos sempre teve muita centralização nesse 

sentido. Quer dizer, as decisões nunca ficavam só na mão do chefe de departamento: era 

sempre uma decisão de direção e... Não sei, nunca percebi isso muito não. 

 

CP – É porque tem pessoas que narram, por exemplo: “Tinha o pessoal da febre amarela, o 

pessoal da pólio, mas que não se falavam”. Por exemplo: “Eu preciso de um técnico de um 

lado para transferir...” 

 

JQ – Olha, taí, é engraçado. Eu diria até o contrário. Muitas vezes houve... Claro que 

dependendo do tipo... Há laboratórios em que o ritmo de trabalho é muito mais intenso do 

que em outros. Então se um cara vinha pescado, ainda que momentaneamente, de um 

laboratório de ritmo mais leve, ele não gostava muito não. Mas de um modo geral, acho que 

havia essa colaboração. A gente fazia muito rodízio de pessoas. Sei lá, por razões mais 

diversas: por falta de gente, por uma razão ou outra ou por um exercício especial: “Olha, 

temos que fazer, aumentar”. Claro que respeitando o tipo de perfil das pessoas. Entre as 

vacinas virais isso ficava mais fácil. Da febre amarela para o sarampo ou vice-versa. E entre 

as bacterianas idem. De uma para outra acho que menos. Mas aí por uma questão técnica 

mesmo, as pessoas não sabiam muito bem os procedimentos de um e outro. Claro, o controle 



 

 

34 

 

de qualidade também não fazia muito sentido estar se metendo na área de produção. Mas de 

modo geral, era um departamento até colaborativo uns com os outros. 

 

CP – É porque o que a gente viu hoje que eles estão tentando implantar uma estrutura 

matricial por projeto. Até de esvaziar um pouco o poder do chefe de departamento.  

 

JQ – Isso. Você cria o gestor, o gerente de projeto e remunera essa pessoa. Eu acho que muda 

um pouco e, assim, sem pensar muito, eu acho até legal. Pode ser uma coisa interessante. 

 

CP – Você mantém a estrutura, mas você tem um projeto “X” que perpassa a estrutura. Hoje, 

segundo o que a gente viu, ele dizendo que era fruto de um certo encastelamento, uma 

cristalização... 

 

JQ – Engraçado, eu não percebia muito não, sabe? Pelo menos se você for comparar. Acho 

que está longe do que você pode observar em outras unidades. Talvez não fosse ao nível 

ideal, mas eu achava que tinha bastante colaboração. Não percebi não. Acho que até falta 

explorar um pouco mais, mas eu não concordaria com isso não. 

 

CP – Eu tenho uma curiosidade aí na tua gestão. Hoje Bio-Manguinhos tem uma linha de 

investimento em biofármacos. Como é que é isso? Parece-me que isso começa mais para trás. 

 

JQ – Na minha gestão nem se sonhava.  

 

CP – Nem se sonhava. 

 

JQ – Acho que isso começou a pensar pelo Marcos Oliveira. Acho eu. Não estava na nossa... 

Tinha idéia de diversificar mais os reativos e diversificar as vacinas, com vacinas mais 

modernas e tal, aperfeiçoar os processos. Biofármacos... Não respondo pela minha esclerose, 

mas não me lembro não. Não se tocava nesse assunto, não se tocava naquela época. Talvez 

estivesse na cabeça do Akira, talvez o Akira diga: “Já pensava”. 

 

CP – Porque hoje que a gente vê assim, olhando de fora, narram como novo que tem essa 

linha de trabalho com biofármacos. Tem a planta de protótipos. Ela já estava pensada nessa 

época? 

 

JQ – Não, ela foi incorporada, a idéia foi incorporada mais adiante pelo Akira. Porque a gente 

não tinha essa percepção de que precisava ter uma planta já com todas as características, 

todos os cuidados de biossegurança e tudo mais, para produzir lotes experimentais ainda para 

uso nas fases, nos testes clínicos, né? Não, isso foi uma idéia que foi incorporada depois. 

Aliás, essa é outra questão, que vem daquilo que eu tinha dito. A cada momento iam surgindo: 

“Ah, vamos fazer mais não sei o que, mais não sei o que”. E o Ministério ia ficando bravo 

com isso: “Pôxa, essa planta não acaba nunca?” Porque eram sempre informações muito 

descosturadas. Tinham os recursos que vinham, aí num certo momento a gente prometia que 

tal coisa acabava, mas não acabava. E não só não acabava como se incorporava: “Tem mais 

não sei o que, sem isso não vai funcionar”. O Ministério várias vezes mostrou uma certa 

preocupação com esse tipo de coisa, obra de igreja. Eles falavam: “Não acaba nunca!” Mas 
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eu acho que o protótipo entra um pouco num momento mais à frente. Na época eram 

basicamente as vacinas bacterianas e o envasamento. Acho que era isso basicamente. 

 

CP – E os reagentes. 

 

JQ – Não, acho que nem nos reagentes se pensava na época. Eram bacterianas e 

processamento final. Depois, aos poucos ia se agregando. E as utilidades que davam suporte 

a essas duas coisas. Mas no início acho que eram só essas duas plantas. 

 

CT – Falando um pouco sobre o final da sua gestão, você já falou um pouco da chegada do 

Marcos Oliveira. Você começou a falar da escolha dele e como é que ele chega. Você sabe 

como é que foi o próprio Marcos escolhido? 

 

JQ – Olha, deixa ver como é que foi isso. 

 

CT – Como é que internamente teve que ser referendado pela Fiocruz, de uma forma geral, 

mas como é que se chegou ao nome do Marcos Oliveira? 

 

JQ – Pois é, teve uma triangulação nessa história. Eu acho, não vou te jurar, você vai ter que 

confirmar essa informação, com Akira talvez. Eu acho que houve um episódio que a gente 

tinha uma proximidade com uma pessoa – temos até hoje, até hoje em Bio-Manguinhos tem, 

porque ele é membro do Conselho Superior –, o José Eduardo Pessoa de Andrade, que é do 

BNDES, foi chefe de planejamento nosso aqui por um período, um ano e meio, dois anos, 

depois voltou para o banco. E ele era engenheiro químico e mexia justamente nesse campo 

no banco que ele atuava antes, essa era área de indústria, industria química e tudo mais. E ele 

conhecia o Marcos Oliveira. E de alguma forma, acho que ele indicou esse nome, ele sugeriu 

esse nome. Agora não me lembro por que vias foi isso, porque nessa época o José Eduardo 

ainda não estava na Fiocruz. Eu não me lembro por que via surgiu essa história. Não lembro 

não, Cláudia, não vou lembrar não. Não me lembro mais como é que surgiu. Por alguma 

razão eu fiz essa associação com o José Eduardo, mas teria que ser confirmada com o Akira 

essa informação.  

  

CT – E o término da sua gestão? Você termina a gestão? 

 

JQ – Termino a gestão e aí, quer dizer... Os frutos dessas minhas diatribes internas, de tentar 

fazer modificações e tirar o Artur... Quando eu saio a Maria da Luz assume interinamente e 

eu tenho, eu tive um sentimento — falso ou não, o fato é que eu senti dessa forma — de um 

ostracismo exagerado. No sentido assim: eu não tinha a pretensão de ter, de continuar em 

algum cargo, nada disso. Mas eu tinha sim a pretensão de que, como eu tinha passado, sei lá, 

seis anos como vice-diretor e mais quatro anos como diretor, eu achava que seria de todo... 

Como eu tinha feito, aliás, com o Otávio e com o Akira, seria de todo interessante que eu 

pudesse participar das conversas, das discussões, que fosse uma voz ali dentro, que tivesse 

algum tipo de relevância e pudesse participar. Não com cargo, nada disso, mas conviver e 

ser convidado a participar dos processos de discussão da unidade. E eu fiquei muito com a 

sensação de que não iam me perguntar mais nada, não me perguntaram mais nem as horas. 

Estou acostumado a dizer: “Pô, vocês não querem saber mais nem que horas são de mim?” 
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Então fiquei meio magoado com essa história, fiquei meio chateado e comecei meu périplo 

para buscar algum lugar. O que, aliás, não foi muito difícil. Logo na segunda conversa que 

eu tive já me chamaram para a DIPLAN, na época ASPLAN, e eu rapidamente fui 

incorporado lá. Mas não foi uma saída, assim, amigável não, sabe? Eu fiquei muito ressentido 

com essa coisa durante algum tempo. E acho que de parte a parte. Tenho a impressão que 

não é só um processo de fantasia da minha cabeça não. Porque mesmo nas festas em Bio-

Manguinhos não me chamam, a direção não me chama. Então eu fiquei meio assim. Embora 

eu continue admirando, eu acho que Akira é uma pessoa que tem um mérito enorme, enorme. 

Voltei a ter, não vou dizer amizade com o Artur, mas a gente se dá, a gente se fala 

amistosamente. A Maria da Luz foi minha colega nesse mestrado, aí eu fiquei contente 

porque, com essa dissertação dela, ela teve que estudar certas coisas lá e veio dizer: 

“Realmente naquela época você tinha razão. Você fez isso, fez aquilo e agora é que eu estou 

vendo”. Ela botou no papel e viu algumas realizações, algumas coisas que tinham caminhado 

naquela época e tal. Mas a saída não foi amistosa não. O Otávio eu perdi o contato, porque 

ele estava em Washington já faz um tempo.  

 

CP – Você pegou um período duro também. 

 

JQ – Foi, foi um período duro. A planta ainda não estava completa. Foi o tempo inteiro, 

pauleira o tempo inteiro. Mas acho que também foi... Esse mérito eu trago para mim: acho 

que foi o momento em que muitas das coisas que eram ditas no discurso, foram na minha 

gestão, por uma razão ou por outra, que acabaram sendo implementadas. Mudanças 

definitivas. Acho que a principal delas foi a da estrutura decisória da unidade e da estrutura 

financeira. E a introdução do planejamento, a profissionalização... 

 

CP – Da garantia. 

 

JQ – Da garantia, por um lado, embora eu acho que o incremento mesmo que ela teve... Eu 

já tinha saído. No incremento maior eu já tinha saído. Mas do desenvolvimento tecnológico. 

Essa aí eu puxo para mim, essa aí eu acho que eu tenho alguma participação. É isso, eu acho 

que é uma questão de reconhecimento. Acho que talvez eu tenha ficado mais sensível nessa 

história de não ter havido a outra entrevista no livro da febre amarela, mas talvez passe um 

pouco por uma sensibilidade exacerbada por essa questão. Porque eu já vim envenenado, né? 

[risos] 

 

CP – A gente não sabia... 

 

JQ – Não, não tem nada a ver, nada a ver. Eu mesmo, quando penso assim tranqüilamente, 

eu consigo entender essa coisa toda. O negócio é que, às vezes, você fica mais afetivamente 

mexido. Mas nada como o tempo, né? Vai passando, vai cicatrizando as feridas, de lado a 

lado. Enfim, é isso. 

 

CT – Caminhando para o final, como você vê Bio-Manguinhos hoje em termos da sua nova 

organização? Nessa questão que o Carlos falou, da organização matricial? 
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JQ – Eu acho que eles estão caminhando, acho que estão caminhando, eles estão acertando a 

mão. O Akira montou agora essa estrutura que está gerando essa... Um grupo pesado que 

possa fazer o acompanhamento, gestão de projetos mesmo. Eu tenho ouvido. A gente 

conversa com um, com outro. Tem coisas que não vão tão bem. A administração já tem 

queixas: “Porque não sei o quê, o Akira centraliza muito”. Algumas queixas nessa direção, 

de RH, gestão de RH. Mas eu acho que de modo geral, eu diria assim: primeira fase é a fase 

heróica; segunda fase: Otávio e João, uma fase tumultuada de encontrar a sua própria 

identidade, de: “Vou para frente ou não vou”; e a terceira fase, que acho que é uma fase já de 

consolidação, que acho que começou no Marcos Oliveira e está vindo. A profissionalização, 

a consolidação. Virou uma empresa grande. Realmente deixou de ser uma coisa mais 

artesanal e virou uma coisa mais industrial mesmo. Quem quer que entre naquela planta lá 

e... Não só pelos laboratórios, mas lá pelas entranhas, lá por cima, pelo teto onde tem as... Vê 

que a coisa agora ficou complicada, deixou de ser... E o próprio Akira, imagino eu, que ele 

ainda traga algum resquício dessa coisa feudal, né? Ter o grupo dele, aquelas coisas. Não sei 

se, inteiramente, ele domina essa complexidade que agora está. Porque ele continua, pelo que 

dizem — estou repetindo o milagre como me contam —, dizem que ele ainda tem essa 

tendência um pouco à centralização. Acho que essa pode ser uma dificuldade. Mas no 

atacado, acho que estão indo bem. Eu diria, na verdade, que está indo bem. Que tem um 

bonito futuro. 

 

CP – E um fluxo de caixa bem diferente do que você pegou. 

 

JQ – Bem diferente, bem... E estão tomando decisões acertadas, essa coisa do biofármacos, 

de começar a produzir coisas com maior valor agregado para poder fazer caixa mesmo 

também, né? E conciliar uma lógica econômica com a lógica da saúde pública, com a lógica 

das necessidades das doenças órfãs. Acho que pode vir aí alguma coisa e virá. Acho que com 

certeza um dos pontos fortes da Fiocruz é Bio-Manguinhos. Estão indo. 

 

CP – Finalizando, você gostaria de falar alguma coisa que a gente não tocou, alguma coisa 

que você queria acrescentar? 

 

JQ – Não, acho que demos uma geral. Ao contrário, até pensei que depois que vocês 

analisarem com mais calma, se perceberem que ficaram lacunas... Certamente eu tenho 

mesmo essa dificuldade de datas, de nome, de misturar coisas. Vocês vão ter que 

provavelmente confrontar isso com coisas que estão escritas, datas e nomes, quem fez isso, 

quem fez aquilo, quem compunha as chefias e direções na época e tudo mais, tem que dar 

uma checada nessas coisas, porque eu não botaria minha mão no fogo não. Acho que pode 

ter várias falhas aí. Mas eu estou à disposição, no que eu puder e do que eu me lembrar. 

 

CP – Que ótimo. 

 

JQ – Eu sempre falo: “Um dia eu vou começar...” Não do passado, que não adianta, mas, 

daqui para frente, vou anotar tudo. Uma vez por semana faço um registro do que eu estou 

fazendo, o que está acontecendo. A história da Ouvidoria, que está começando, estamos 

implantando. É bacana esse negócio, é gostoso implantar uma coisa do zero, está tudo certo, 

está funcionando, está indo legal, mas acho que alguém tem que fazer isso: registrar, tirar 
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uma foto das pessoas para ver quem está lá. Porque amanhã ninguém sabe. Estão cheios 

dessas fotos: fulano, fulano e fulano. Chega aqui e ninguém sabe quem é. Então tem que estar 

registrando durante as coisas, para poder lembrar, né? 

 

CP – É, tem bem pouco tempo, né? 

 

[trecho gravado somente em formato digital] 

 

JQ – Agora, vocês têm uma coisa de mau agouro mesmo. Uma vez vocês fizeram um livro 

desses com depoimentos e não sei o quê, e alguém disse: “Pô, quem fizer depoimento vai 

morrer daqui a pouco”. [risos] 

 

CT – Não... [risos] 

 

CP – Talvez pela idade, mas, olha, se você tiver documentos, fotos desse período. 

 

JQ – Eu acho que eu deixei tudo lá, eu não levei nada. 

 

CT – Obrigada João.  

 


