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Data: 16/01/2006 

 

Fita 1 – Lado A1 

 

CT – 16 de janeiro de 2006. Estamos eu, Claudia Trindade e Carlos Fidélis.  

 

CP – Posso te chamar de Toninho, né? 

 

AG – É. Porque todo mundo me conhece por Toninho, então eu acho que isso já faz parte do 

folclore de Bio-Manguinhos. 

 

CP – Queria, para iniciar, saber um pouco sobre sua formação e como essa sua formação te 

levou a trabalhar em Bio-Manguinhos. Tem histórias diferentes. Às vezes, tem gente que tem 

formação numa área, mas acaba trabalhando em outra. Como é que é isso? Como é sua 

formação? 

 

AG – Eu acho que minha formação profissional tem muito a ver realmente com Bio-

Manguinhos, porque foi uma formação profissional em serviços. Na verdade, eu entrei na 

Fundação Oswaldo Cruz, em 82, através de um curso técnico de biologia parasitária. Um curso 

excepcional, excelente sob diversos aspectos, e que deu uma formação geral da microbiologia, 

da virologia e até de biologia molecular naqueles tempos. Realmente algo excepcional, em 

imunologia também. Coisa que não se obtinha em universidades, nem com cursos superiores. 

Então a Fundação Oswaldo Cruz soube transferir para mim um conhecimento muitíssimo 

valioso e que foi a base para toda minha formação profissional. Bom, eu encontrei em Bio-

Manguinhos a oportunidade de experimentar isso. Enquanto técnico de pesquisa fui contratado 

em um projeto de excepcionalidade em função da epidemia da Aids, que começava a aparecer 

em 1984. Isso já era discutido aqui. Em 86, a Fiocruz consolidou um projeto com o apoio do 

Ministério e foi possível contratar algumas pessoas. Eu fui uma dessas pessoas que já vinha 

trabalhando nesse projeto desde 84. 

 

CP – Mas você entrou na Fiocruz... 

 

AG – Mas eu entrei na Fiocruz em 82, através desse curso técnico. 

 

CP – Mas antes desse curso técnico, sua formação era... 

 

AG – Minha formação era técnico de química, num colégio técnico – que tínhamos muito no 

Rio de Janeiro naquela época –, mas na Sociedade Universitária Santa Edvirges, em 

Jacarepaguá. Fiz essa prova para cá, passei no curso técnico e esse curso técnico então me 

colocou dentro da Fundação Oswaldo Cruz e, de lá pra cá, toda minha vida girou em função do 

dia a dia vivido aqui dentro deste campus da Fiocruz. Realmente, pouco tempo depois desse 

curso - eu fui uma das pessoas que tiveram uma excelente performance nesse curso - fui para a 

imunologia, tive a oportunidade e o privilégio de trabalhar com o doutor Bernardo Galvão, na 

                                                 
1 Os primeiros minutos da entrevista só podem ser ouvidos com a rotação mais lenta da fita. 
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época chefe do departamento de imunologia, que também consolidou muito, em termos de 

metodologia científica, em termos de conhecimento de imunologia. Também foram 

experiências muito importantes, realmente, para minha formação. Depois disso, em função 

desse projeto de Aids que eu estava comentando... 

 

CP – Começou em 84... 

 

AG – Em 84, mais ou menos. O doutor Galvão liderou esse processo junto com outro 

pesquisador muito importante do departamento de virologia: o doutor Helio Gelli Pereira. Era 

um pesquisador brasileiro, mas que viveu sua formação e seu trabalho muito na Inglaterra, mas 

ele, em determinado momento da vida - quando já tinha muita experiência e muito nome, muita 

reputação - vivia seis meses na Inglaterra e seis meses no Brasil. E contribuiu muito, tanto ele 

quanto a esposa dele, para as pesquisas em Aids no Brasil nessa época. Então tive a oportunidade 

de ingressar nesse grupo, que já funcionava em sistema de rede – coisa que naquela época era 

mais difícil, em 80 e pouco – mas nós tínhamos então pessoas do departamento de virologia, 

pessoas de Bio-Manguinhos e pessoas do departamento de imunologia trabalhando num projeto 

de apoio a pesquisas. Na época, o principal objetivo era tentar desenvolver o diagnóstico para 

essa doença, que ainda era muito pouco conhecida, enfim... E a partir daí é que surgiu a 

possibilidade de um projeto. Na época se falava muito nisso, era uma excepcionalidade, e por 

essa excepcionalidade foi concedida pelo Ministério da Saúde a possibilidade de contratação de 

algumas pessoas. Então fui contratado em 1986 para esse projeto e, logo em seguida, em 87, fui 

efetivado no RJU, no quadro de funcionários da Fundação Oswaldo Cruz mesmo. 

 

CP – Nessa época... 

 

AG – Naquela época ainda era CLT. O RJU que estou me referindo é no sentido de que era 

servidor mesmo. Porque em 86 eu fui contratado como contrato temporário... 

 

CP – Chama “PB”? 

 

AG – Não, isso era antes dessa história de PB ainda. Eram contratos por tempo determinado que 

existiam e depois então se efetivava num cargo de técnico de pesquisa. Técnico de pesquisa não, 

técnico de produção. Por quê? As duas vagas que surgiram nesse processo de excepcionalidade 

foram duas vagas para técnico de produção, para que tivéssemos a possibilidade de transformar 

em produto aquilo que vinha do resultado dessas pesquisas, desse trabalho de colaboração 

envolvendo virologia, imunologia e Bio-Manguinhos. 

 

CP – Só para a gente se localizar, porque você descreve aí esse projeto em torno da Aids e aí 

você fala desses dois departamentos que são do IOC, e mais Bio-Manguinhos. Onde é que você 

ficava alocado? Quando você entrou, o projeto estava em Bio-Manguinhos, estava no IOC? 

Como é que era? 

 

AG – É engraçado isso, porque, realmente, naquela época, não se tinha muito esse trabalho 

assim... em colaboração. As pessoas eram mais isoladas nas suas pesquisas. Os pesquisadores 

eram mais isolados realmente. Mas esse projeto, como teve uma dimensão eu acho que maior, 

ou diferente do que se tinha naquela época, ele abriu alguns precedentes. A gente tinha o doutor 
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Galvão liderando esse processo, certo? Mais pessoas aparecendo. O doutor Gelli como 

componente técnico, que vinha inclusive trazendo de fora conhecimento de virologia, trouxe as 

primeiras culturas de células infectadas por HIV que nós pudemos pegar, trabalhar, e cultivar, e 

a partir daí produzir alguns kits de diagnóstico. Logo em seguida Bio-Manguinhos... porque 

Bio-Manguinhos vinha sendo o braço de produção de imunobiológicos. Desde aquela época, já 

fazia alguns reagentes para diagnóstico. E o doutor Akira e o doutor Otavio Oliva, que depois 

veio a ser um dos diretores de Bio, se envolveram nesse projeto, que era um projeto muito da 

pesquisa, mas que o Ministério acenava com uma necessidade de fazer produtos, de se ter 

alguma coisa porque não existia kit de diagnóstico assim de uma forma corriqueira, como a 

gente tem hoje para a Aids. Não tinha 

 

[OBS.: A partir deste ponto, a rotação passa a ser a normal] 

 

AG – Comprávamos kits da Virgo, comprávamos kits da Organon, comprávamos kits de uma 

empresa que agora não me recordo o nome, da Inglaterra, mas era muitíssimo difícil. Quando 

se conseguia um kit comercial, era algo realmente inusitado porque estava no início da Aids. 

Não se sabia muita coisa sobre a Aids ainda, e nós tínhamos essa incumbência. Fomos 

vanguarda nisso. E aí eu entrei nesse projeto via imunologia, porque eu já estava na imunologia 

fazendo estágio desde o curso técnico. Depois do curso técnico, fiquei na imunologia, entre 83 

e 84, até esse projeto. Em 84, ou virada de 84 para 85, já nesse projeto de Aids, fui trabalhar um 

pouco com o doutor Pereira, no departamento de virologia, que era no quinto andar aqui do 

Pavilhão Rocha Lima. 

 

CP – Gelli Pereira? 

 

AG – Era no quinto andar do Rocha Lima. Era um pesquisador brilhante, um velhinho muito 

inteligente realmente. Só tenho elogios para dar a ele, aprendi muito. 

 

CP – Ele estava no IOC? 

 

AG – Ele era do IOC, mas ele trabalhava em Colindale, na Inglaterra, e trabalhava no IOC. Só 

que eu não me lembro agora quais eram os vínculos formais dele, mas acredito que ele era um 

pesquisador visitante ou algo assim. Mas ele sempre estava aqui, não era uma coisa desse projeto 

não. Ele já tinha toda uma história aqui no Brasil, tudo isso. Bom, eu tive então a oportunidade 

de trabalhar, ao longo desses primeiros anos na Fiocruz, logo depois do curso técnico, na 

imunologia e depois migrei para o departamento de virologia. E quando surgiu essa 

possibilidade de contratação via, realmente, uma base formal de excepcionalidade, fui trabalhar 

em Bio-Manguinhos, entrei em Bio-Manguinhos. 

 

CP – Quer dizer, você sai da pesquisa e vai trabalhar em produção em Bio-Manguinhos. 

 

AG – É. Mas na verdade não era bem em produção. A idéia era essa, mas, na verdade, o nosso 

trabalho era realmente de desenvolvimento tecnológico. Nós tínhamos que gerar produtos de 

diagnóstico e ainda precisava de um bocado de trabalho para poder ter esse resultado. Na 

época... Hoje em dia, com a experiência que a gente acumulou ao longo do tempo, falar naquela 

prática que a gente tinha de trabalho, naqueles anos de 87, não dá para chamar de produção 
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mesmo [risos]. Realmente era um desenvolvimento tecnológico muito aplicado, com um 

objetivo muito bem traçado. Mas, enfim, era essa a minha coisa. Depois, isso virou o objetivo 

principal da minha vida, de trabalho mesmo. Porque eu abri mão, inclusive, de cursar a 

universidade em função de uma dedicação enorme aqui. Eu sempre fui uma pessoa bastante 

dedicada à atividade de trabalho, mas especialmente nessa época eu tinha muita vontade de 

aprender. Isso era uma coisa muito forte. E eu, realmente, vivia aqui dentro da Fundação. 

Chegava muito cedo, muitas vezes saía daqui às 9 horas da noite, mas querendo, já pensando no 

que ia fazer no dia seguinte. Tem até umas histórias engraçadas porque principalmente nessa 

época, antes até de entrar em Bio-Manguinhos, eu trabalhava na imunologia. E por trabalhar lá, 

sempre trabalhava muito, até tarde. Eu fiquei trancado duas vezes no Departamento de 

Imunologia [risos]. Uma delas, inclusive, tive que saltar pela janela. Foi muito engraçado! Era 

no segundo andar, mas era um segundo andar assim... era um andar só, né? Uma coisa assim, 

não era muito alto. Eu saltei, fiz uma espécie de... essas cordas assim... 

 

CP – Tereza? 

 

AG – Uma Tereza e desci com um medo danado — eu era muito jovem —, com medo do guarda 

achar que eu estava roubando alguma coisa, alguma coisa assim, mas eu tinha ficado trancado! 

O Lain, que há pouco tempo era o diretor lá do [Centro de Pesquisa] Gonçalo Moniz na Bahia, 

um grande amigo por sinal, tricolor como eu, íamos ao Maracanã juntos, ele era muito distraído. 

Ele, então, não viu e me trancou lá. Nessa época, eu não sabia direito como fazer para me 

comunicar com o pessoal da guarda, da segurança, e tive que dar meu jeito. E aí realmente 

escapei do departamento desse jeito, lá para umas nove da noite. Foi muito engraçado isso. A 

gente sempre conta isso quando a gente se reúne: eu, o Galvão, o Lain, o José Antonio, que 

éramos dessa época. É muito engraçada essa situação. Mas, enfim, vim para Bio-Manguinhos 

então. 

 

CP – E o que você encontra em Bio-Manguinhos em termos gerais? como é que estava Bio-

Manguinhos nessa época? Você veio em 87, né?  

 

AG – Bio-Manguinhos já era um exemplo de desenvolvimento. Já era uma unidade que se 

destacava das demais na Fiocruz em função de ter algum recurso, ter uma condição diferenciada 

de trabalho. Bio-Manguinhos já tinha alguns laboratórios que, para a época, eram um pouco 

diferenciados. Então a gente vinha para Bio-Manguinhos e encontrava aqui condições que a 

gente não tinha na pesquisa. Na pesquisa, às vezes, era difícil conseguir reagente, conseguir 

espaço em alguns equipamentos e tal. Em Bio-Manguinhos a gente conseguia isso com uma 

facilidade muito maior. Isso foi um diferencial muito positivo. Eu também tive a oportunidade 

- foi uma sorte - de cair para trabalhar... Porque quem assumiu, realmente, essa atividade em 

Bio-Manguinhos foi o doutor Otávio Oliva, que na época coordenava as atividades de 

desenvolvimento tecnológico em Bio-Manguinhos, mas especialmente o laboratório de 

desenvolvimento de hibridomas. Hibridomas, naquela época, era a coisa que talvez estivesse 

mais avançada em termos de tecnologia de produção em imunobiológicos, em fungos e tal. 

Produzia anticorpos monoclonais para diversas coisas, realmente era muito bacana. Eu tive a 

oportunidade de trabalhar com o Otávio, porque ele ia coordenar esse projeto. E eu aprendi 

muito com o Otávio. O Otávio tem muitos defeitos, é uma pessoa às vezes difícil e tal, mas o 

Otávio é a pessoa que talvez tenha me passado mais em termos de rigor técnico, em termos de 
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metodologia científica. Ele era muito duro com as meninas em geral, mas comigo sempre foi 

um cara que me ensinou demais. Muito do que eu tenho hoje de metodologia científica e de 

rigor técnico, eu tive exemplos nele. O doutor Pereira também, mas o doutor Pereira era mesmo 

um cientista nato, enquanto que o Otávio foi aquele cara disciplinador realmente, que me 

ensinou a ser um técnico com muito rigor. E foi ótimo. Eu tive com o Otávio essa possibilidade. 

Nós recebemos células infectadas com HIV de diversas origens, pudemos estabelecer essas 

culturas, estabelecer essas sementes, padronizar os testes de imunofluorescência, que até hoje 

cumprem um papel absolutamente estratégico na saúde pública brasileira. Um produto que 

economiza muito, muito dinheiro para o governo, tanto federal, quanto estadual e municipal. 

Hoje, mais de 200 a 250 mil testes são confirmados com esse produto, com fluorescência de 

HIV, que teve origem nesses primórdios aí de 1986, 85... Em 86. Porque tínhamos isso e as 

primeiras produções foram feitas no Departamento de Imunologia, mas sob uma outra ótica, sob 

uma outra característica, de pesquisa mesmo, sem um cuidado e um critério muito voltados para 

reprodutibilidade, para tudo isso. Em Bio-Manguinhos, eu incorporei outras coisas. Aí pude 

fazer uma padronização mais adequada. Falo ‘eu’, porque participava do processo e era o técnico 

principal, mas quem realmente teve esse papel foi o Otávio, que tinha toda a liderança e a 

orientação no trabalho. Nós chegamos até a desenvolver esse produto em cima de uma célula 

alemã, que até hoje é útil para o país. Eu estava falando para vocês, hoje 200, 250 mil testes de 

confirmação sorológica são feitos em cima desse produto. E economizando muito, muito 

dinheiro mesmo para o país. Então encontrei Bio-Manguinhos desse jeito. 

 

CP – Você vem traçando a trajetória da pesquisa voltada para um produto, para a obtenção do 

kit de diagnóstico para Aids, e você vem para a produção... 

 

AG – Para poder incorporar isso e estabelecer as bases disso. 

 

CP – Quer dizer, esse é um lado específico de Bio-Manguinhos, que tem as vacinas, tem outro... 

 

AG – Isso.  

 

CP – Tinha recursos, assim, do governo federal ou de algum programa do Ministério que 

injetava dinheiro nessa atividade do kit diagnóstico específico para a Aids? 

 

AG – Tinha. Exatamente. Por quê? Porque esse projeto abriu uma série de precedentes. Tinha 

isso, assim, como uma situação muito importante. E o ministério realmente deu recursos, 

possibilitou o que na época era muito difícil: contratar alguém era algo muito difícil e foi 

possível. Ele liberou a contratação de duas pessoas e, fora isso, transformou Bio-Manguinhos 

no laboratório de referência nacional para diagnóstico de Aids. Isso em 1986, 87, não me recordo 

bem. Nós tivemos recursos do Ministério para fazer uma reforma muito bacana nesse 

laboratório, fazer um laboratório de segurança biológica, um P3, que hoje é uma coisa tão 

corriqueira e naquela época era algo realmente difícil. Tivemos recursos para fazer essa reforma 

nesse laboratório e esse laboratório se transformou num laboratório de referência nacional. 

Nesse laboratório, e junto com esse grupo de pessoas — que não era só eu, outras pessoas 

também trabalhavam nesse laboratório —, lideramos um processo, a nível nacional, para se 

estabelecer diagnóstico de Aids no Brasil inteiro. Nós treinamos... 
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CP – Nessa época já tinha sido isolado o vírus, né? 

 

AG – Já. Mais ou menos em 88 o isolamento, se eu não me engano em 87, 88. Porque tem uma 

diferença: a gente trabalhava com células infectadas, que vieram graças ao doutor Pereira e à 

doutora Peggy Pereira. Doutor Hélio e doutora Peggy [Marguerite Pereira], que vieram da 

Inglaterra e dos Estados Unidos. Mas o isolamento do vírus aqui no Brasil foi tão emblemático, 

porque foi a primeira vez que tinha sido isolado de um brasileiro e que circulava nesse país. Foi 

realmente um feito e o doutor Galvão até hoje é lembrado por esse feito. E foi no âmbito da 

pesquisa. Aliás, eu poderia dizer que à medida que a gente assumiu e incorporou as atividades 

mais voltadas para produzir os reagentes para diagnóstico, o doutor Galvão e a equipe dele 

tiveram a oportunidade de trabalhar em outras frentes, inclusive nessa de tentar o isolamento e 

tentar entender um pouco mais a imunologia da doença. Bom, foi mais ou menos assim que se 

deu. Mas só complementando um pouco, nós tivemos, realmente, uma liderança a nível nacional 

para implementar esses... Bio-Manguinhos foi quem liderou esse processo enquanto laboratório 

de referência nacional. E nós treinamos mais de 200 e tantas pessoas no país, fizemos inúmeros 

cursos. Eu tive o privilégio de poder viajar o Brasil inteiro para implementar os testes, tanto o 

Elisa, os comerciais que existiam, quanto os testes de imunofluorescência. Então eu fiz muitos 

amigos, conheci muitos laboratórios, vivi a experiência dos laboratórios centrais de uma 

maneira muito boa.  

 

CP – Você viajava para dar o curso.  

 

AG – Viajava para dar os treinamentos lá e saía dos laboratórios com as técnicas implantadas. 

Realmente foi algo muito importante e o diagnóstico de HIV se deu em função desse trabalho 

do laboratório de referência nacional. E eu sempre fui um cara muito, assim, de falar, gostar de 

dar aula e falar, um cara sempre muito motivador de fazer as coisas. Então eu tinha um perfil 

bom para esse tipo de coisa. E fiz isso. Não só eu, como o Zé Antônio [Jose Antonio Pinto de 

Sá Ferreira], que também teve origem na imunologia e depois migrou para Bio-Manguinhos. 

Não nesse projeto porque o Zé é um pouco anterior a mim. Mas que também participou 

ativamente de todo esse processo. O Zé foi uma pessoa muito importante e que hoje está aqui 

trabalhando conosco também. 

 

CP – Deixa tentar situar um pouco mais. O que eu lembro desse período. A epidemia começa lá 

em 83, 84, vem avançando. E eu não sei precisamente quando começa a crise no sangue. Em 

86, 87? 

 

AG – Nós tivemos uma série de relatos. Porque, na época, os conhecimentos eram escassos 

sobre a Aids. Nós tínhamos certeza, naquela época, de que o vírus era transmitido por relações 

sexuais, mas se discutia muito a questão das origens e se tinha muita certeza também de que os 

casos que nós pegávamos eram, assim... Foi muito emblemático, em todas as apresentações 

sobre Aids, o desenho de um iceberg. Era muito claro que aquilo que você detectava, um caso, 

era a pontinha do iceberg. Na verdade, você tinha um problema muitíssimo, muitíssimo maior 

embaixo, entendeu? Então esse quadro de iceberg era muito claro e muito forte na época. A 

gente sabia que à medida que a gente fosse aprofundar, fosse mexer nesse assunto, íamos 

descobrir muita coisa. E o doutor Galvão teve essa sensibilidade no ato. Ele era uma pessoa 

muito antenada em tudo o que acontecia no mundo. Em 84, ele já teve essa coisa e começou a 
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trabalhar nisso. E foi graças a isso que a gente pôde fazer esses diagnósticos e tudo mais. Agora, 

essa questão do sangue, logo em seguida, à medida que se isolou o vírus nos outros países, nos 

Estados Unidos e tal, que se viu a possibilidade de ter isso. E desde aquele momento se tinha 

muito clara a necessidade de se fazer um controle no sangue, porque se sabia que pelo sangue a 

transmissão aconteceria. Foi um problema danado, porque as ações do governo se davam no 

sentido de: “Vamos implantar os testes nos hemocentros”. Por quê? Porque implantando teste 

nos hemocentros, a gente evita a transmissão por sangue. A gente tem que garantir o sangue a 

todo custo. Mas, por outro lado, não existiram ações paralelas, no mesmo tempo e hora, que 

pudesse tirar dos hemocentros a clientela que queria... que eram promíscuos, que eram pessoas... 

na época, homossexuais... estava muito caracterizada essa questão do homossexualismo. 

 

CP – Tinha noção dos grupos de risco. 

 

AG – É. Eram aquelas noções de grupo de risco que hoje a gente não gosta de utilizar, né? Mas 

essa questão dos grupos de risco na época era muito... Então os grupos de risco todos, como 

eram ditos na época esses grupos — de promiscuidade, de homossexuais e de usuários de drogas 

— para saber se tinham ou não, eles iam direto para o hemocentro doar sangue. Como os testes 

ainda não tinham qualidade excepcional – existiam, mas não eram assim... – você acabava o 

quê? Aumentando o risco. Porque as pessoas iam, doavam o sangue para saber o resultado, e se 

o teste não detectava, por estar em janela ou pelos testes não serem bons o suficiente na época, 

você acabava propiciando a transmissão por sangue. Nós tivemos alguns problemas sérios por 

isso. 

 

CP – Só para a gravação: explica aí a janela. 

 

AG – A janela é que todo teste de diagnóstico tem um período em que... por exemplo: a partir 

da infecção pelo vírus do HIV, você demora um tempinho — hoje os melhores testes que 

existem em torno de 30, 40 dias para que você possa detectar os anticorpos. Porque os testes são 

baseados na pessoa produzir anticorpos, então tem a resposta imune. Então, enquanto você não 

tem produção de anticorpo, você não tem os testes sorológicos que possam detectar. Então esse 

período entre a infecção e o início da resposta, ou seja, da presença de anticorpos específicos 

para o HIV, você tem o vírus se processando, tomando conta do organismo da pessoa e com 

possibilidade de transmissão muito ativa. 

 

CP – E não visível. 

 

AG – Não visível. Então o que você faz? Se essa pessoa, durante esse período... naquela época 

era muito mais. Naquela época talvez fossem 100 dias ou cento e poucos dias, porque os testes 

começaram de uma maneira muito menos evoluída do que hoje. Mas enfim, durante esse período 

as pessoas iam ao hemocentro, doavam sangue, o teste não detectava muitos deles e acabava 

esse sangue sendo doado para terceiros e transmitindo a doença. Então foi muito complicado 

esse início da história da Aids, foi muito difícil realmente. E o Ministério teve que muito 

rapidamente — dentro da possibilidade dele, obviamente — dar resposta, estabelecer os centros 

de testagem anônima e tentar separar, tentar fazer uma anamnese, um questionário de entrevista 

com as pessoas que foram doar sangue de uma forma muito mais rígida, e aí não deixando 

realmente as pessoas que eram de grupo de risco doar sangue. Foi um problema muito sério. 
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Mas a partir do momento em que você conhece os problemas e você toma ações, aí você tende 

a começar a resolver. Claro que ficavam ainda pessoas que mentiam na entrevista, pessoas que 

mesmo assim iam ao hemocentro e tal. Mas à medida que se conheceram os problemas e que se 

pôde trabalhar em cima disso, foram separando essas questões. Hoje eu digo para você: não só 

de hoje, mas de um bom tempo para cá, nós temos um sangue muito, muito seguro. Tanto pelo 

avanço do desenvolvimento dos testes de diagnóstico, que hoje são muito melhores do que eram 

naquela época, como também...  Hoje tem outras ações, hoje todo mundo sabe que não precisa 

ir a um hemocentro para poder ter um teste de Aids. Você vai ter em um centro de testagem, em 

uma universidade, um hospital, em outros lugares. Então essa questão do sangue foi muito... 

potencializou... Foi essa questão do sangue que propiciou os treinamentos. Porque tínhamos 

recursos dos programas de sangue, na época, das coordenações de sangue que existiam, e que 

eram centralizadas. Algumas distribuíam dinheiro para os hemocentros do país. E essa 

coordenação de hemocentro – CONASHE, DINASHE – depois mudou de nome para 

Coordenação Nacional de Sangue [e Hemoderivados], depois Divisão Nacional de Sangue. 

Essas coordenações patrocinaram um bocado, vários cursos e tal. Tanto para os laboratórios 

centrais, que tinham a incumbência de confirmar os casos, como para os hemocentros mesmo, 

que tinham a incumbência de realizar os exames de triagem. 

 

CP – Pois é. Enquanto você tem a noção de grupo de risco, que são homossexuais, profissionais 

do sexo, usuários de drogas, parece que a sociedade diz: “Bom, isso aí está localizado. Vou usar 

preservativo, como eu não uso drogas, mas se eu usar drogas vou usar com..”. Mas quando 

aparece a questão do sangue, essa noção de grupo de risco começa... Porque todo mundo... 

 

AG – Estava sujeito. 

 

CP – Estava sujeito a bater com o carro, precisar de uma transfusão. Mesmo a questão do 

Betinho, do Henfil, do Francisco. São pessoas de muita visibilidade... 

 

AG – Os hemofílicos. Foram emblemáticos, né? Porque não tinham culpa nenhuma e foram 

vítimas dessa coisa toda.  

 

CP – Pois é, aí eu acho que isso atrai investimento, atenção, recursos. Então eu imagino que 

nesse momento em que você entra e depois a coisa caminha com sucesso, o Bernardo Galvão 

isola o vírus, há uma necessidade enorme, a sociedade cobra... Mas nesse momento, pelo menos 

no laboratório, esse grupo está atuando, você tem uma facilidade de recursos.  

 

AG – Sem dúvida. Tinha sim, tínhamos muitos recursos, éramos altamente diferenciados. 

 

CP – O que eu não sei é se o mesmo acontecia com o restante de Bio-Manguinhos. 

 

AG – O restante de Bio-Manguinhos também era muito rico, não podia reclamar. Porque nós 

estávamos vivendo o Programa de Auto-suficiência em Vacinas. Este sim tinha muitos recursos. 

Essa planta que nós hoje temos de produção de imunobiológicos, e a planta que hoje existe no 

Butantan, e a que existe no Tecpar, são oriundas dos recursos destinados para esses programas 

de auto-suficiência em vacinas, que vieram nessa época. 
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CP – São de 85. 

 

AG – Por aí. 

 

CP – A criação do programa é de 85. 

AG – É, exatamente. E vieram ao longo de muitos anos com recursos pesadíssimos. Eu não sei... 

O doutor Akira sabe isso de cabeça, mas mais de 50 milhões foram investidos aqui, só em Bio-

Manguinhos, ao longo dessa década de 85 a 90. Realmente foram recursos pesados. Os nossos 

eram recursos... Tínhamos os recursos por ser o laboratório de referência nacional, para que 

pudéssemos dar esses treinamentos, para que pudéssemos fazer esses produtos e distribuir para 

o país inteiro. O doutor Galvão também teve muitos recursos de pesquisa. O doutor Pereira, de 

alguma maneira, também aproveitava um pouco isso. Mas não se compara, em termos de 

investimento, com os que Bio-Manguinhos teve para a planta. Eram diferenciados em 

comparação aos laboratórios de pesquisa da Fiocruz, que não tinham tanta coisa, mas Bio-

Manguinhos não. Bio-Manguinhos sempre teve muito recurso e não era... Esse recurso 

certamente não ajudou a construir outras coisas de Bio-Manguinhos. Quer dizer, realmente nós 

usávamos muito da estrutura de vacina. As vacinas realmente tiveram uma prioridade absoluta 

- o que é muito correto, obviamente é muito correto -, mas elas sempre tiveram bons 

investimentos para a implementação das plantas e para as produções ao longo dos anos. 

 

CP – Pois é, mas aí eu queria fazer uma linha divisória. Das entrevistas que a gente tem feito, 

do que a gente tem lido, tem surgido, sugerido dessa leitura, uma certa cronologia desses 30 

anos. Grosso modo, seria o seguinte: de 76 a 88 Bio-Manguinhos experimenta um crescimento 

fantástico, a incorporação da vacina de sarampo, nacionalização da vacina de sarampo, depois 

a questão da pólio. E de 88 a 98 parece que é um período de relativa crise. E veio a se recuperar 

depois, com a Hib, a partir de 98. 

 

AG – Certo, exatamente. Nós passamos por uma crise muito ruim.  

 

CP – Um período com problemas na produção, atraso, não cumprimento dos prazos... Com 

críticas à planta, com questões internas com a Fiocruz, a disputa de recursos: “Tem muito 

recurso entrando na planta e a Fiocruz está precisando de recurso”. Enfim: “Quem é que vai 

gerir o Diretamente Arrecadado?” Essas questões. E nesse paralelo, a planta sofrendo ataques 

internos e externos, com problemas na produção, no campo das vacinas. Como é que fica a 

questão dos kits no paralelo disso? Se você pudesse até falar um pouco das duas coisas... 

 

AG – É interessante essa análise. Eu vou lhe dizer assim: desde que eu comecei, vocês estão 

vendo aí, eu entrei nessa área, na fronteira entre desenvolvimento tecnológico e produção de 

reativos para diagnóstico. Mas sempre fiquei voltado para diagnóstico. Então toda a minha 

trajetória profissional, em Bio-Manguinhos e antes também, girou em torno de reativos para 

diagnóstico. E eu posso lhe dizer de cadeira, porque liderei esse processo de trabalho em reativo 

para diagnóstico aqui em Bio-Manguinhos desde essa época. Porque depois, com a ida do 

Otávio para a direção de Bio-Manguinhos, o Dalton [Brogliatto], falecido Dalton, que era o 

chefe do departamento de produção no qual existia o laboratório de reativo para diagnóstico... 
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Fita 1 – Lado B 

 

AG – ...vinda do Otávio para a direção de Bio e, na época, o Dalton Brogliatto era o chefe de 

Departamento de Produção 2, ainda me lembro disso, em que estava inserido o laboratório de 

reativos para diagnóstico, ele me convidou para ser um dos chefes do laboratório. 

 

CP – Você falou produção 2? Porque o 1... 

 

AG – Era. Porque tinha o Departamento de Produção 1, que tinha algumas vacinas. O 

Departamento de Produção 2 tinha outras vacinas. Se eu não me engano eram vacinas 

bacterianas e no Departamento de Produção 2 eram vacinas virais e reativos. Não me lembro 

bem dessa estrutura, mas certamente outras pessoas vão lembrar melhor. Mas enfim, eu estava 

inserido aí. A partir daí, eu assumi esse trabalho. De lá para cá, venho sendo a liderança da área 

de reativos para diagnóstico. Então eu posso te dizer de cadeira: a área de reativo para 

diagnóstico sempre foi uma atividade paralela em Bio. Nós nunca tivemos o... isso não é uma 

queixa. Mas, na verdade, sempre foi muito difícil disputar espaço e prioridade com uma área de 

vacinas altamente desenvolvida, desde aqueles investimentos todos da planta até o Programa 

Nacional de Imunizações, que era o programa mais exitoso que existia no Ministério da Saúde 

há muitos anos. Era o que dava mais voto, o que tinha mais prioridade. Pode faltar tudo, mas 

vacina para as crianças é o que não pode faltar. Então isso sempre foi tratado com muita 

diferenciação, tanto no Ministério quanto na Fiocruz e em Bio-Manguinhos. Enfim, mas isso 

era muito bom para reativo para diagnóstico, porque a gente sempre usufruiu os benefícios que 

a estrutura de vacinas consolidava: do laboratório de controle de qualidade físico-químico, do 

laboratório de microbiologia, da água purificada... O laboratório de reativos se aproveitava de 

muitas coisas, pegava um pouco e aproveitava essas coisas. Mas na verdade nós nunca tivemos, 

nem de longe, um apoio que pudesse tornar a área de reativo para diagnóstico igual ou no mesmo 

patamar do que as vacinas. 

 

CP – Mas aí eu te pergunto: pode não ser igual por uma diferença... 

 

AG – Várias coisas. 

 

CP – Uma diferença... 

 

AG – Tamanho. 

 

CP – Exatamente. 

 

AG – Milhões de doses, milhões de não sei o que. As coisas que a gente fazia sempre foram 

estratégicas. Nunca foi algo de ser uma unidade de negócio lucrativo. A gente sempre tentou 

trabalhar em áreas de sombra. Quando não existia no mercado, aí nós tínhamos que tentar dar 

resposta em relação àquela patologia. Então todos os reativos que a gente fazia ou quase todos 

os reativos que a gente fazia não eram lucrativos. Tinham valor por serem estratégicos para o 

governo, mas nunca foram algo que pudesse chegar 10% do faturamento de Bio-Manguinhos, 

como a produção e a distribuição de vacinas. Isso está vindo agora, à medida que a gente está 

dando guinadas — nos últimos anos principalmente — e tentando trabalhar atividades mais 
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industriais, produtos que sejam de maior demanda, sejam igualmente estratégicos, mas que hoje 

tenham uma demanda maior e que também sejam tecnologicamente um pouco mais avançados 

e tenham um pouco mais de possibilidade de “lucro”, entre aspas. Faturamento também é uma 

palavra que a gente não gosta de usar, mas que também cumpra um papel econômico importante 

para o Ministério e a gente tenta fazer uma substituição: em vez de dar para um terceiro, para 

uma multinacional, para uma empresa estrangeira, aplicar isso aqui em Bio-Manguinhos, para 

que a gente possa atender a essa demanda do Ministério. Ao mesmo tempo, o dinheiro que entrar 

a gente reinvestir em outras pesquisas, em outros desenvolvimentos tecnológicos, em outras 

coisas. Mas voltando um pouco naquilo que a gente estava falando: sempre foi muito diferente. 

Vacinas sempre foram o carro-chefe de Bio-Manguinhos, o carro-chefe mesmo. Na verdade, eu 

acho que seria mais certo dizer: Bio-Manguinhos era uma instituição de produção de vacinas e, 

em muito menor escala, também tinha uma linha de produção de kits e insumos de diagnóstico, 

que cumpriam um papel mais estratégico. Esse projeto de ser laboratório de referência de Aids 

e tudo isso foi uma força enorme para essa atividade. Porque antes ainda, essa atividade tinha 

muito menos brilho, tinha muito menos apelo. Quando entrei nesse laboratório... Tanto que essa 

atividade de laboratório de referência nacional não estava no âmbito da produção, estava no 

âmbito do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico. E depois, fui eu quem carregou essa 

atividade e aí juntamos o laboratório que era de produção com esse laboratório que era de 

desenvolvimento. Mas na prática fazia produção e distribuição desses produtos de Aids e os 

treinamentos. A gente tinha muita experiência nisso. Então juntamos essas coisas a partir daí 

numa coordenação só, que foi a minha coordenação, para tentar ampliar. E conseguimos ampliar 

muito, porque nessa época Bio-Manguinhos tinha acho que oito produtos... 

 

CP – Oito produtos de... 

 

AG – De diagnóstico. 

 

CP – De diagnóstico. 

 

AG – E nós chegamos a ter 23, 24 produtos de diagnóstico e oferecemos para o Ministério. Na 

época nós tínhamos... 

 

CT – Quando você chega com a Aids. 

 

AG – É. 

 

CT – E isso já existia. 

 

AG – Um kit de massa para produção de reação de leptospirose, os kits de hemoaglutinação e 

fluorescência de Chagas, alguns anticorpos de aglutinação de bactérias entéricas. E eu acho que 

só. Pouquinhas coisas. Ah, sim! Tínhamos os kits de hemoaglutinação de rubéola, os antígenos 

de hemoaglutinação de rubéola. Mas coisas poucas, poucas coisas realmente. E aos poucos a 

gente foi ampliando o grupo, ampliando as atividades, ampliando os produtos. Eu cheguei a ir 

com o Otávio, com o Dalton também, na época, conversar com o Ministério. Acho que aí é um 

marco da atuação, realmente. Não da história de Bio-Manguinhos, mas da história de reativos 

para diagnóstico. Porque até então a gente fazia algumas coisas e oferecia para o Ministério. A 
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partir daí nós mudamos um pouco, nós fomos ao Ministério perguntar o que eles queriam e a 

partir daí a gente foi ver o que nós podíamos fazer. Fomos buscar atender a essas demandas para 

poder oferecer os produtos. Nesse sentido é que nós realmente chegamos a ir acumulando uma 

série de produtos. Sempre, sempre. Só pudemos fazer isso, por quê? Porque tínhamos um apoio 

enorme, uma interlocução dos laboratórios de pesquisa da Fiocruz. Porque as atividades estavam 

descentralizadas nos laboratórios de pesquisa. E aí o meu papel especialmente...  

 

CP – Prioritariamente o IOC. 

 

AG – IOC, IOC. Principalmente, quase que 100%, exclusivo o IOC. Eu vinha de pesquisa e 

sempre fui um cara bom de conversar, conhecia todas as pessoas. Eu era... Ainda sou, gosto 

muito, me dou bem com quase todo mundo da pesquisa e tal. Então a gente falou: “Vem cá, 

você tem isso? Traz para cá. Vamos tentar fazer o produto. Vamos tentar botar o nome de Bio-

Manguinhos fazendo um produto mesmo”. Porque há diferença entre aquilo que está sendo feito 

no âmbito da pesquisa e trazer para cá, e tentar trabalhar com reprodutibilidade, com disciplina, 

com padronização, com tudo isso. Então esse era o nosso papel. E a área de reativos cresceu um 

pouco, ao longo desses anos, em número de produtos e em número de... Não só de produtos, 

mas também de quantidade de reações que foram sendo entregues para o Ministério ao longo 

do tempo. Foi muito significativo, realmente, foi muito significativo. Mas nunca chegamos a 

alcançar, por exemplo, 5% do faturamento das vacinas. Nunca. Porque realmente as vacinas 

eram um outro mundo. É muito diferente. É um pouco o que existe hoje ainda. Porque hoje, se 

vocês tiverem a oportunidade de visitar a nossa planta industrial, vocês vão ver que é uma 

atividade industrial mesmo. A gente não está falando de brincadeira assim que é uma planta de 

produção, não. É uma atividade, é um complexo industrial. Estamos falando de outro tipo de 

profissional, estamos falando de outro tipo de maquinário, estamos falando de linhas complexas 

de processamento de materiais. Diferente do que nós ainda temos em reativo para diagnóstico, 

que são atividades ainda desenvolvidas em laboratórios. A área de reativos ainda não alcançou 

uma atividade industrial. Temos hoje muitas idéias, porque Bio-Manguinhos, de alguns anos 

para cá, descobriu que a área de reativo para diagnóstico... Talvez o doutor Marcos Oliveira 

tenha visto isso. O doutor Marcos Oliveira também é uma pessoa que tem muito valor. Ele 

visualizou logo isso. O doutor Marcos Oliveira foi um dos primeiros a chegar aqui e falar assim: 

“Enquanto vacinas têm uma possibilidade de faturamento no mundo de U$ 10 milhões, reativo 

para diagnóstico tem U$ 200 milhões. É 20 vezes maior”. E aí começou a mudar um pouco e 

mostrar que a área de reativos para diagnóstico tinha e tem um potencial enorme. Enquanto a 

margem de lucro de uma vacina é algo absolutamente pequena, a margem é muito pequena, a 

margem de reativo para diagnóstico é enorme, é muito maior. Por outro lado, tem outros 

problemas, né? Trabalhar em produção de vacinas no Brasil, em que existe um apoio fortíssimo 

do Ministério – e isso está concentrado principalmente no Ministério da Saúde – tem vantagens 

significativas em relação à área de diagnóstico que está absolutamente descentralizada, cada um 

compra os seus produtos. Não estou dizendo nem em termos de secretarias de saúde de estados, 

mas, às vezes, as próprias instituições compram seus produtos. E aí você tem um mercado muito 

pulverizado, que te impõe outras estratégias para você se estabelecer. São unidades de negócios 

diferentes. Eu, particularmente, acredito que a área de reativo para diagnóstico só vai cumprir 

um papel diferenciado e vai começar a ocupar papéis mais importantes, à medida que se 

transformar em uma unidade de negócio no âmbito de Bio-Manguinhos. Da mesma maneira que 

Bio-Manguinhos nunca vai querer, vai poder sair do seio da Fiocruz, da mesma maneira a área 
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de reativos nunca vai querer e nem poder sair do âmbito de Bio-Manguinhos. Mas à medida que 

isso for tratado como uma unidade de negócio, entendendo as suas lógicas, dando as prioridades 

e dando as formas de trabalho que exigem, que é uma outra atividade, essa área tende a se 

desenvolver demais. É o meu pensamento. Tenho bastante segurança nisso.  

 

CP – Eu fico pensando... Você começou falando que vocês atuaram sempre em áreas de sombra, 

a lacuna não coberta pelo mercado. Então, em todo momento, por estratégia, vocês evitaram 

uma concorrência direta com a empresa privada, com os laboratórios nacionais ou 

internacionais.  

 

AG – Por diversos motivos. O primeiro motivo era que se a gente tinha pouca capacidade de 

resposta e uma área estava atendida, era mais interessante estrategicamente, ao nível de saúde 

pública, trabalhar na que não estava atendida. Então, por outro lado, muitas vezes essa não 

estava atendida porque não era lucrativa, entendeu? E o cara da multinacional, ele está 

querendo... A lógica dele é recurso, é dinheiro. Então, ele vai atuar em outra área. Ele deixava 

para a gente, o quê? O que não dá muito lucro, que tem pouca demanda, uma doença que tem 

menos prioridade de recursos públicos. A Aids começou a mudar isso de uma maneira muito 

sensível. À medida que o programa de Aids se estabelece, e se estabelece de uma maneira plena, 

atendendo a sociedade como um todo, buscando dar uma resposta universal para todo o pessoal 

que vive com Aids, que vive infectado pelo vírus, aí começa a se desenvolver e a se diferenciar 

muito enquanto atendimento de saúde – não só pelos medicamentos, mas pelo acesso a 

diagnóstico, pelo acesso à informação. Por tudo isso, hoje os produtos que são usados para 

atender a essas populações, em Aids, são altíssimos. Um kit de diagnóstico de carga viral, por 

exemplo, custa U$ 29 por teste. E o governo paga para todo mundo. E deveria estar fazendo três 

vezes por ano para acompanhamento de todos os que estão submetidos a anti-retrovirais. Da 

mesma maneira, um teste de CD4, CD8 está custando U$ 25 por teste. O governo está pagando 

isso. Eu não estou falando nem do meio do problema. Porque se for falar de antiretrovirais, o 

custo por paciente é altíssimo, é muito grande. São R$ 1000 e tantos por mês que você gasta por 

cada indivíduo. 

 

CP – Deixa te fazer uma provocação. Você citou recursos altos... 

 

AG – São muito altos. 

 

CP – Essa provocação não é nem para você, diretamente. São recursos altos. Aí eu pergunto: na 

área de kit de diagnóstico, em termos de desenvolvimento tecnológico e em termos de pesquisa, 

você tem uma complexidade alta? Aonde eu quero chegar? Se o estado gasta uma grana dessas 

e se, de repente, financiasse um laboratório público nacional para cumprir isso, você teria um 

recurso que voltaria e você teria ainda a tecnologia agregada.  

 

AG – É exatamente isso. É exatamente essa a lógica em que a gente vem atuando ao longo dos 

últimos quatro ou cinco anos. A gente tem visto quais são essas oportunidades — e HIV/Aids é 

um exemplo. Eu estou dando até esses exemplos, porque são exemplos de projetos em que nós 

estamos envolvidos. Tivemos a oportunidade de buscar alguns recursos de desenvolvimento 

tecnológico com o Ministério para poder financiar o desenvolvimento de tecnologias 

alternativas a esses grandes gastos e, à medida que a gente conseguir chegar a produtos viáveis 
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e possíveis de serem aplicados a uma rede pública, nós então estaremos substituindo esses 

importados, com um custo menor. 

 

CP – E agregando tecnologia? 

 

AG – Agregando tecnologia. Eu vou dar um exemplo muito rápido para você. Esses dois 

exemplos que eu estava dando: kit de carga viral e de quantificação de CD4 e CD8 e, 

possivelmente, de imunofenotipagem, principalmente [inaudível] de fluxo, são dois projetos que 

a gente está tentando desenvolver... 

 

CP – Se espalhar por aí que isso vai... 

 

AG – Imunofenotipagem nada mais é que a contagem dos linfócitos CD4 e CD8. Nesses testes, 

a gente está trabalhando com desenvolvimento nosso mesmo. Fizemos redes com grupos de 

excelência do país, estamos tentando desenvolver metodologias alternativas. Conseguindo, a 

gente triplica o nosso faturamento, por exemplo. Porque a gente vai fornecer para o Ministério 

a um custo muito menor do que o que ele paga hoje para essas multinacionais, mas ainda é muito 

dinheiro. [risos] E esse muito dinheiro vai levar o nosso patamar de faturamento, vamos chamar 

assim, de faturamento, para um outro patamar. Mas eu queria dar outro exemplo em cima disso 

que você colocou, que é muito verdadeiro e muito correto. Nós vislumbramos isso há uns quatro, 

cinco anos atrás e resolvemos mudar a forma de atuação. Sair dessa atuação simples em áreas 

de sombra. A gente ainda continua atuando nessas áreas - a gente acha que é importante, é 

estratégico, é fazer saúde pública mesmo-, mas a gente foi tentando identificar áreas em que o 

governo gasta muito dinheiro e que nós poderíamos, com algum esforço, dar alternativas. Em 

função disso, estamos quase no ponto de fazer essas substituições. Se a gente conseguir 

realmente, a gente vai levar a área de reativos para diagnóstico de Bio-Manguinhos para outro 

patamar. Mas, ao mesmo tempo, um outro exemplo que a gente adotou foi: se a gente não tem 

condição de fazer sozinho, vamos tentar fazer com parcerias. Vou dar um exemplo para você 

dos testes rápidos de HIV, que hoje nós já estamos fornecendo para o Ministério. Temos um 

acordo com o Ministério para fornecer um milhão de testes para eles a partir desse ano. Esse 

projeto... 

 

CP – Curiosidade. Quanto? 

 

AG – Não é tanto porque esse é um teste não muito caro, U$ 2,40 por teste. 

 

CP – Dois milhões e meio... 

 

AG – U$ 2, 5 milhões dólares por ano. É importante para a gente. Para reativos é importante. 

Para vacina isso não seria tão grande assim. As vacinas têm faturamentos muito maiores, mas 

para a gente isso vai fazer diferença. Porque isso praticamente dobra o nosso faturamento de 

reativos, que hoje deve estar na faixa de R$ 7 milhões por ano com todos os produtos que nós 

temos: para leishmania, para Chagas, para dengue, para HIV, fluorescência HIV. Mas esse teste 

rápido também é muito importante. 

 

CP – E vocês estão fazendo em parceria com quem? 
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AG – Fizemos em parceria com uma empresa americana, num programa de transferência de 

tecnologia, inspirado nos moldes que foram adotados para a transferência de tecnologia da 

vacina Hib. Ou seja, encontramos um parceiro que tenha essa tecnologia, esteja disposto a 

transferir isso integralmente para Bio-Manguinhos e a gente estabelece um acordo que, ao longo 

de um tempo fixo – no caso da vacina da Hib foram cinco anos e no caso dos reativos a gente 

estabeleceu um prazo de três anos —, em que num primeiro momento nós recebemos o produto 

praticamente acabado e entregamos para o Ministério. Porque é um acordo tripartite: é um 

acordo entre Bio-Manguinhos e a empresa de fora, mas respaldado com a anuência e o 

compromisso do Ministério de comprar o produto de Bio-Manguinhos.  

 

CP – Ou seja, o poder de barganha de Bio-Manguinhos com a garantia do governo federal de 

que iria comprar só aqui. Quer dizer, você ofereceu o mercado como a sua contrapartida. 

 

AG – De troca, exatamente. Sem gastar um tostão. Isso é o ‘ovo de Colombo’, porque realmente 

todos saem ganhando. O Ministério sai ganhando, não num primeiro momento. Mas Bio-

Manguinhos sai ganhando porque vai incorporar a tecnologia. O parceiro de fora sai ganhando 

porque ele vai ganhar esse mercado pelo menos por aquele período. O Ministério vai sair 

ganhando porque, depois que incorporar a tecnologia, estou oferecendo para ele um desconto 

em torno de 50%. Então ele não gastou mais um centavo, ele gastou só o que ele vinha pagando 

para as multinacionais. Mas eu falo para ele: “Investe na gente, no nosso compromisso, que 

você vai continuar pagando esse valor durante três anos, mas logo depois dos três anos você vai 

comprar esse mesmo produto muito mais barato”. Ele acredita nisso, e é o que está acontecendo. 

Então ele está comprando da gente pelo mesmo preço que tinha nas licitações internacionais. A 

gente está pegando desse cara, inicialmente pegando quase o produto acabado – fizemos aqui 

processamento final e controle de qualidade, depois incorporamos mais uma fase, em que nós 

produzimos o tampão, que é um dos segredos tecnológicos desse produto. Nós já estamos 

incorporando a parte de montagem e formação e agora faltam duas outras pequenas fases, mas 

muito importantes, que é uma da preparação do conjugado de ouro coloidal e depois da 

impregnação das membranas no equipamento adequado. Mas enfim, a partir do momento em 

que a gente fecha isso – e vamos fechar isso em agosto, setembro deste ano –, nós incorporamos 

a tecnologia como um todo, produzimos tudo aqui e podemos oferecer para o Ministério uma 

redução de custo. Porque, à medida que a gente faz aqui, a gente vai fazer com menor custo e o 

ganho da empresa, em termos de transferência de tecnologia, já foi pago. Então todos saem 

ganhando no mesmo processo. 

 

CP – Uma curiosidade: na Hib, por exemplo, parece que Bio-Manguinhos fica com U$ 0,90 de 

dois e... Tem uma margem de segurança. Quanto ficou nessa aí?  

 

AG – Olha, para reativos eu vou te dizer: Bio-Manguinhos está praticamente não ganhando nada 

ao longo desses três anos. Porque foi uma negociação muito difícil, a gente saiu do zero para 

absorver uma tecnologia de ponta em termos de diagnóstico. Era realmente algo muito 

importante em termos tecnológicos, é o que tem de mais avançado em termos de testes rápidos. 

É uma das três tendências na área e no mercado mundial de kits para diagnóstico. A gente estava 

muito pressionada porque o Ministério foi muito duro conosco e disse que ele não pagava um 

centavinho a mais do que o que ele pagava nas licitações internacionais. Então a negociação 



 

 

20 

 

para Bio-Manguinhos ficou muito difícil. Então eu digo para você: hoje Bio-Manguinhos ou 

não ganha nada em termos de dinheiro ou então está até tomando um pequeno prejuízo, mas 

está agregando uma tecnologia absolutamente indispensável se a gente quiser se manter na área 

de atuação em termos de kits de diagnóstico daqui para frente. Quer dizer: se a gente não tem, 

hoje... As três tendências que existem em diagnóstico são: testes rápidos, cada vez mais, testes 

rápidos para uso em ambulatórios. Então a gente estar agregando a tecnologia de HIV e logo 

depois a gente pode transferir esse conhecimento para tentar padronizar e obter ter testes para 

leishmaniose, para leptospirose, para dengue, o que seria absolutamente importante para a gente, 

realmente nos leva a outro patamar. A segunda grande linha de plataforma tecnológica ou de 

tendência tecnológica que existe é a área de diagnósticos moleculares é. Cada vez mais a gente 

vai precisar de diagnósticos mais precisos e mais refinados, e a gente só vai obter isso nas 

plataformas de testes moleculares. A outra linha, que fica dos diagnósticos convencionais, são 

testes de grande demanda, de possível automação. Por exemplo, grandes centrais sorológicas 

que fazem testes Elisa em grandes quantidades. Por exemplo, centrais para triagem de sangue 

ou centrais para diagnóstico mesmo, como a gente tem hoje em grandes... É uma tendência hoje. 

Eu vou dar exemplos práticos: na área de sangue, há uns cinco anos atrás, nós tínhamos 700 

serviços de hemoterapia que faziam testes sorológicos. Faziam testes para HIV, para sífilis, para 

hepatite B, para hepatite C. Hoje nós temos 130, porque há uma tendência de se concentrar. As 

amostras são coletadas nas 1000 e tantas unidades de coleta de sangue que existem no país, mas 

elas se concentram para teste. Amostras dessas bolsas de sangue são levadas para centrais... 

 

CP – Esses 130. 

 

AG – Esses centros que hoje fazem os testes sorológicos e depois devolvem a informação. Pode 

transfundir essa, não pode transfundir aquela. Isso é uma tendência mundial. Diagnóstico é a 

mesma coisa. Hoje o Sérgio Franco - um grande laboratório do Rio de Janeiro, todos sabem - 

deve ter, talvez, uns 150 postos de coleta e uma única central fazendo testes de diagnóstico 

sorológico. Ali no Leblon tem um andar inteiro, moderníssimo, com tudo automatizado, 

espetacular a estrutura. A tendência é essa. Há pouco tempo nós tivemos uma forte 

concentração, uma empresa chamada Diagnósticos da América, DA, comprou o segundo, o 

terceiro e o quarto laboratórios de diagnóstico, de patologia clínica, do Rio de Janeiro: o 

Bronstein, o Lâmina e mais um outro, o Helion Povóa. 

 

CP – Eles não comprariam de vocês? 

 

AG – Veja bem, a gente aí tem algumas questões que devem ser colocadas: a nossa atuação é 

restrita às atividades de órgãos públicos ou de organismos internacionais. Nós ainda temos 

restrições, por conta até da própria legislação vigente, para vender isso para a área privada. Nós 

temos diferenciais porque nós não pagamos impostos. Então, se nós entrássemos numa 

concorrência com as empresas privadas, teoricamente nós estaríamos com um grande diferencial 

porque eles pagam impostos e nós não pagamos. Então nós iríamos sofrer processos, porque nós 

não podemos atuar em atividades comerciais. 

 

CP – Em compensação, eu tenho que vacinar meu filho… 

 

AG – E vai pagar uma nota violenta, né? 
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CP – Exatamente. Se eu quiser dar a mesma vacina… eu não vou fazer isso, mas a mesma vacina 

de pólio, que é de graça ou se eu for para um laboratório desses, ele vai me cobrar entre R$ 250 

e R$ 260.  

 

AG – É, mas não vai ser a vacina de Bio-Manguinhos. A vacina de Bio-Manguinhos está restrita 

aos programas públicos de saúde. Vai ser uma vacina importada, seja da Smithkline, seja do 

[Instituto] Mérieux, que vem para cá e aí também pagam pesados impostos e o cara ainda tem 

um lucro astronômico aqui para te dar um ar-condicionado, um atendimento diferenciado. E aí 

vai te botar a faca para comprar. Reativo para diagnóstico também. Nós não podemos, nós ainda 

não temos autorização formal para atuar nesse mercado a varejo. Mas nós ainda temos muito 

para fazer pela área pública, e mais do que isso: as nossas ações ainda estão concentradas a nível 

de governo federal. À medida que a gente tiver perna e puder... É o que eu te digo em termos de 

unidade de negócio: à medida que a gente for uma unidade de negócio e que precisa entender 

que a nossa atuação tem que não ser só no Ministério da Saúde, mas também junto às secretarias 

de saúde dos estados e dos grandes municípios, nós poderíamos quadruplicar, quintuplicar, 

talvez multiplicar por 10 ou 20 o nosso fornecimento de produto. Só que nós também estaríamos 

criando um outro problema, né? Nós não podemos criar demanda se nós não temos ainda uma 

base industrial para produzir esses reativos nesses quantitativos. Então tem que ir uma coisa 

mais ou menos junto com a outra. Enfim, nós hoje temos realmente uma garantia... garantia 

talvez seja forte. Mas hoje nós temos consenso no âmbito de Bio-Manguinhos, no âmbito da 

Fiocruz, e no âmbito até de alguns setores do Ministério, de que nós temos...    

 

Fita 2 – Lado A 

 

AG – Então é isso: eu acho que à medida que a gente tiver...Hoje a gente tem um certo consenso 

de que a gente deve ter essa planta, que é uma unidade industrial para produção de reativo para 

diagnóstico e temos ações concretas. Já estamos até iniciando terraplanagem. Então, a gente tem 

hoje um cenário de que daqui a dois, no máximo dois anos e meio, nós teremos uma unidade, 

uma planta industrial específica para a produção de reativos. E aí nos colocará, em termos de 

produção e capacidade de produção, num outro patamar. E aí obrigatoriamente – não tem como, 

não vai dar para fugir dessa situação – nós vamos ter que nos profissionalizar e buscar outras 

demandas em outras áreas, que são essas, não preciso ainda nem entrar na área privada. Na área 

pública, junto às Secretarias de saúde estaduais e dos grandes de municípios, nós dobraríamos. 

Testes rápidos para HIV são um exemplo claro. Se hoje o Ministério da Saúde, através do 

programa de Aids, nos encomenda um milhão de testes por ano, as Secretarias de saúde dos 

estados, para outras ações complementares, teriam necessidade de um ou dois milhões de testes 

para as outras ações. E nós estamos deixando de aproveitar esse potencial de mercado, de 

demanda. Então nós temos muita possibilidade, realmente, de desenvolver a área de reativo para 

diagnóstico. Estamos, realmente, entrando em novos tempos na área de reativos para diagnóstico 

e a tendência é que, quando Bio-Manguinhos tiver 35 anos, a área de reativos para diagnósticos 

vai ter um percentual de importância no portifólio de Bio-Manguinhos muito mais significativa 

do que hoje. Tenho certeza disso.   

 

CP – Agora só uma dúvida: na área pública, quem são os produtores de kit de diagnóstico aqui 

no Brasil?  
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AG – Então, é uma coisa que eu conheço muito bem e eu posso te dizer taxativamente: não 

existem produtores públicos de reativos para diagnóstico no país. Simplesmente não existem. 

Existem alguns poucos locais, como, por exemplo, um pequeno laboratório ligado ao governo 

do Paraná que se chama CPPI, que faz algumas coisinhas para a área de veterinária e agora tem 

tentado entregar para o Ministério um produto que o ‘Antígeno Montenegro’, um antígeno de 

leishmaniose, mas é um instituto extremamente pequeno, não daria nem para contar. Não tem 

mais, não existem outras iniciativas. E vou lhe dizer: não existe produção de reativo para 

diagnóstico nem na área pública e nem na área privada. Porque, na área privada o que se faz em 

reativo para diagnóstico é trazer os insumos ou os kits prontos, ou praticamente prontos, do 

exterior. Aqui se coloca o rótulo, se faz alguns ensaios de controle, quando se faz. E faz-se, 

então, a distribuição. A área de produção mesmo, o que a gente produz, a biomassa, os antígenos, 

os conjugados, os insumos, isso não existe no Brasil. Existem casos isolados, pouquíssimas 

coisas. O que torna a nossa atividade ainda mais especial e importante. Porque nós precisamos 

liderar um processo para rever essa política e estabelecer políticas que permitam que outros 

centros, outros institutos produzam esse tipo de material. Por quê? São materiais com um 

potencial de lucratividade muito grande. Agora, realmente, eu tenho certeza disso. Ou você 

trabalha em nichos muito específicos ou então você tem que ter investimentos grandes porque 

disputar com empresas como Abbott, como Roche, como Bayer, como Mérieux, como Biolab-

Mérieux não é algo fácil. Ainda mais em mercados em que as demandas não estão centralizadas, 

em que você tem que negociar a cada licitação, a cada necessidade, em Secretarias de saúde do 

município, do estado. Muitas vezes existem interesses por alguns outros mecanismos não tão 

ortodoxos e isso também dificulta. Volto a dizer: é uma unidade de negócios diferente da área 

de vacinas, que mereceria uma atuação estratégica e políticas específicas. 

 

CP – Mas tem uma semelhança sim. Antes, quando você não tem o PNI, nesse período, você 

tem umas compras feitas pelos estados, entendeu? Diferentes produtos... 

 

AG – Mas nós não tínhamos concorrência. 

 

CP – Preços também bastante diversificados e também é muito aberto, exposto a esquemas de 

corrupção. 

 

AG – É, exato, é verdade. Mas nós não tínhamos concorrência. Na área de reativos para 

diagnóstico nós temos concorrência e concorrência muito pesada. Veja bem: a gente está 

participando de um processo agora de desenvolvimento tecnológico de carga viral de HIV. É 

um caso importante para a gente, porque nos abalou profundamente. Porque nós tínhamos um 

acordo com uma empresa multinacional, que nos forneceria alguns insumos e alguns 

equipamentos para o estabelecimento desse produto alternativo. E a Abbott, por razões e por 

força de contratos com a matriz americana dessa empresa, obrigou a uma parada total das 

negociações conosco porque nós, então, estaríamos tendendo a entrar nesse mercado e dominar, 

e atender esta demanda, tirando deles a possibilidade de entrar nesse mercado com um produto 

novo que eles estão lançando ao final desse ano. Veja bem como é complexo. 

 

CP – Mas esse produto novo é superior? 
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AG – Equivalente. 

 

CP – Imagino que vocês sofram, no cenário de risco de vocês. “Vamos investir numa planta 

industrial para fazer determinados tipos de produto”. E, de repente, você termina o investimento 

todo e aí se lança um produto lá fora com um preço... 

 

AG – Melhor, menor... 

 

CP – ... menor, com alta tecnologia. Isso seria uma área de risco. A outra área é essa que você 

está descrevendo: pressão. 

 

AG – Pressão em acordos internacionais. Para que eles possam garantir o mercado ou aquelas 

demandas ou, pelo menos, a possibilidade de disputar aquele mercado, eles vão detonar, se 

podem, as iniciativas para que instituições públicas possam ter uma alternativa. Foi o nosso 

caso. E com relação a esse exemplo que você falou, a gente viveu isso nas vacinas de uma 

maneira muito clara. A planta que nós hoje temos, de vacina... Nós fizemos aquela planta desde 

a época do investimento que tivemos do Programa de Auto-suficiência em Vacinas para fazer 

uma vacina chamada tríplice bacteriana, DTP. E é uma vacina que hoje custa centavos. Hoje, se 

você comprar uma vacina de hepatite, o cara te dá de graça outra. Chega a ponto de ter uma 

coisa assim. Nós fizemos um investimento enorme para produzir uma vacina tecnologicamente 

atrasadíssima. Isso implicou em duas reestruturações dessa nossa planta. Uma para poder 

absorver a tecnologia de Hib, que é uma vacina mais moderna e com uma possibilidade de 

ganho...  

 

CP – Maior. 

 

AG – Muito maior. Porque se a gente tivesse que fazer... Tanto que a gente não quis mais fazer 

vacina tríplice bacteriana. A gente está deixando o Butantan fazer para a gente e a gente só pega 

ela aqui para misturar com outras, porque não justificaria, hoje, você desenvolver uma planta 

industrial para a produção dela, porque é uma vacina que não se paga. Então realmente nas 

vacinas aconteceu isso. 

 

CP – E sarampo também, né?  

 

AG – É, mas sarampo a gente já absorveu e teve. O problema é que a vacina de sarampo já se 

tornou obsoleta ao longo dos 20 anos que foi produzida sem nenhum acompanhamento e 

implementação de melhorias.  

 

CP – Aí chega a um ponto que tem que parar. 

 

AG – Chega a um ponto que não tem mais como, entendeu? Aí, graças a alguns acordos que 

foram feitos, a gente está trazendo uma vacina super moderna, que é a tríplice viral. 

 

CP – A MMR. 

 

AG – A MMR, que contempla sarampo junto, né? Ao longo de cinco anos... 
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CP – A paralisação da produção do sarampo foi quando? Você lembra? 

 

AG – Há dois anos, eu acho, atrás. Há dois ou três anos atrás. Mas ela ficou, assim, uns cinco 

anos muito... 

 

CP – Patinando. 

 

AG – Patinando. Aí surgiu um surto de sarampo lá na África: “Opa, calma aí, mobiliza de novo, 

vamos fazer de novo”. Pólio, da mesma maneira, foi patinando um pouco. São vacinas que ao 

longo do tempo foram se tornando mais obsoletas, né? Mas, enfim, voltando para a área de 

reativos para diagnóstico, a situação que a gente tem no Brasil é essa. Temos hoje um potencial 

enorme, eu acho, e se derem certo, essas iniciativas que estamos tendo, que se iniciaram há uns 

quatro, cinco anos atrás, de a gente buscar essas oportunidades de negócio... O teste rápido já é 

uma realidade. Mas se também dão certo essas iniciativas que nós estamos tendo na área de 

diagnósticos moleculares, a gente vai estar, primeiro, entrando de cabeça e atuando nas três 

tendências que existem no mercado mundial de diagnósticos: ensaios rápidos, ensaios 

moleculares e grandes testagens sorológicas, está certo? Por outro lado, nós estaremos 

ampliando significativamente, mas muito significativamente mesmo, o faturamento dessa área 

de reativos, porque esses produtos são de alto valor. E realmente é uma grande demanda. Então 

isso seria realmente muito importante para a gente. E o terceiro ponto que eu acho é que nós 

estaremos consolidando essas iniciativas, porque isso vai casar com a nossa planta industrial 

mesmo para a produção de reativos. Todo o cenário está sendo construído para que em poucos 

anos a área de reativos dê um salto em todos os aspectos: no faturamento, em termos de 

tecnologia e em termos de atuação, de uma maneira a atender os novos requisitos que temos 

hoje, de boas práticas de fabricação, boas práticas de laboratório, as exigências da Anvisa, as 

exigências internacionais para produção. Porque isso também, da mesma maneira que em 

vacina, vieram agregando e aumentando ao longo do tempo. 

 

CP – Pois é, por isso eu queria voltar um pouquinho para a área das vacinas, no que não deu 

certo, para ver como é o cenário futuro que vocês estão pensando. Você tem um momento de 

investimento numa planta quando só entra dinheiro. Esse momento inicial é um momento só de 

investir, não está saindo nada, não é? Não está coletando. 

 

AG – É, é o caso. 

 

CP – Depois você descobre que a opção foi errada e já defasou. Depois você tem problemas 

com novas regras, novas exigências legais, você tem que readequar. Depois, enfim, você tem 

uma série de problemas de atrasos, você fica totalmente comprimido... 

 

AG – Exatamente, você tem toda a razão em todas as suas colocações.  

 

CP – A ponto de pessoas falarem: “É melhor fechar”, esse tipo de coisa. E eu fiquei pensando 

qual seria o cenário ideal para manter uma atividade como essa. Eu acho - não sei se você 

concorda - que deveria ter uma proteção política do Estado: “Vamos garantir isso aqui”. 
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AG – Pode ser. 

 

CP – Um acompanhamento constante por parte da instituição, do que... 

 

AG – Uma prospecção o tempo todo, rodando, vendo o que está acontecendo, vendo e 

sinalizando as necessidades de... 

 

CP – Para não ser surpreendido, não é isso? 

 

AG – Exatamente, você tem toda a razão. 

 

CP – Aí é que eu vou chegar no ponto: uma reformulação da organização, dos moldes de 

funcionamento. Como é que isso... 

 

AG – Eu acho. Com exceção dessa questão política, que eu acho que a gente hoje não mais 

consegue isso. Acho que não está dando mais para conseguir. 

 

CP – Vocês não conseguem construir um discurso ou um consenso nas esferas da saúde pública. 

 

AG – Não conseguimos mais. Nós estamos perdendo. Pelo contrário. Hoje a gente está sentindo, 

realmente, uma perda dessas garantias. 

 

CP – Desse apoio político. 

 

AG – Desses apoios de uma maneira tão, digamos assim... Foi colocado para a gente de maneira 

direta: “Antigamente, a gente estava fazendo investimento em vocês. Agora Bio-Manguinhos é 

grande. Agora Bio-Manguinhos tem que fazer os investimentos e, quando vocês tiverem o 

produto, vocês vêm aqui que a gente dá o apoio. Enquanto vocês não têm, vocês têm que se 

virar sozinhos. Porque têm outros que estão tentando se virar”. Então o próprio Ministério hoje 

está pressionado também, no sentido de que tem que ter o máximo por menos, está certo? E isso 

está sendo repassado para a gente. Por mais que os investimentos sejam pequenos, ele tem dito 

aí, principalmente no âmbito do Programa de DST-Aids, está sendo colocado para a gente: 

“Hoje vocês podem andar com as próprias pernas, vocês são ricos” – eles acham que Bio-

Manguinhos é milionário, né? Mas eles não sabem que para produzir vacina a margem de lucro 

é absolutamente pequena. E nós temos, sim, um grande faturamento, mas o lucro não é grande 

assim. Mas, enfim, o lucro que eu estou dizendo é o lucro para reinvestimento, para gerar essa 

atividade. Mas então, essa mudança tem sido... Essa blindagem política, que existiu por um bom 

tempo, não existe mais. Se existe, existe de uma maneira muito menor, não dá para ter garantia 

nesse sentido. Agora, por outro lado, faltou um componente que você não colocou e esse é um 

componente em que nós já estamos assim, como já tivemos e vivemos essa experiência ao longo 

desses anos todos em que estamos aqui, eu digo... eu não estou falando “eu”, eu estou falando 

todo esse grupo, a liderança do doutor Akira, as pessoas que estão envolvidas aqui em Bio-

Manguinhos e vivem aqui em Bio-Manguinhos ao longo desses anos. Estão vendo que a área 

de diagnósticos é uma área muito mais dinâmica porque uma vacina dura dez, 20 anos. Um 

reativo para diagnóstico vai durar cinco, no máximo dez, porque depois vem coisa mais 

moderna. A gente está tendo que ser mais ainda preocupado, antenado com o que está 
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acontecendo no mundo e do lado da gente, nas coisas todas. E nós estamos também propondo 

uma planta industrial que é extremamente versátil, em que nas diversas linhas que são de 

produção de biomassa para desembocar num processamento final, em uma produção de kit, eu 

tenho, nessas “produções satélites” de biomassa, laboratórios bastante flexíveis, em que eu vou 

poder produzir por demanda. Assim, demanda que eu digo é por campanha. Produtos de 

virologia, de protozoário, produtos de tecnologia recombinante ou produtos naturais. Então ela 

foi pensada, nós pensamos essa planta, é muito versátil. E com pequenos ajustes ela poderia dar 

conta de outras coisas, entende? Então eu tenho a impressão que o principal fator, eu acho, que 

vai contribuir para que a gente não viva a obsolescência dessa planta na sua concepção, em 

poucos anos, é esse tipo de coisa: é aliar uma atuação de sentinela, realmente, de estar sempre 

buscando, mas também com uma proposta que nós fizemos de uma planta bastante versátil e 

que poderia dar conta de mudar em termos de tecnologia de produção. Várias coisas poderiam 

ser mudadas ou serem implantadas ali. 

 

CP – Ela não vai se confundir com a planta de protótipo. 

 

AG – Veja bem, ela só vai estar no mesmo prédio. Essa é a planta de protótipos, biofármacos e 

reativos. É no mesmo prédio, mas são três plantas independentes, totalmente independentes. 

Independentes por quê? São linhas diferentes, tudo diferente. O que for possível juntar em 

termos de utilidade, juntamos. Mas a concepção das plantas em si tem lógicas diferentes, são 

coisas diferentes.  

 

CP – E com relação à questão da organização? Afinal, vocês estão dentro do serviço público, 

submetidos à lei de licitação, a contrato, tetos salariais. Como é que é isso?  

 

AG – Isso é uma situação em que, nesse ponto nós conjugamos igualzinho. Vacina, reativos e 

agora biofármacos entendem que precisaria ter mudanças. Eu lhe digo: eu acho que a gestão de 

Bio-Manguinhos na qual nós, gerentes, de certa forma também nos inserimos, tem feito 

milagres. Porque, realmente, ter uma atividade nesse campo de biotecnologia, no campo de 

produção de imunobiológicos e ainda ser, de certa maneira, lucrativa é algo que eu acho que 

deveria estar no Guiness, deveria ser algo de muito louvor. Realmente, é estar o tempo todo 

sendo smart nas suas ações. E lhe digo: sem abrir mão da ética, sem abrir mão de ser legalista, 

porque o doutor Akira, especialmente, é extremamente legalista. A gente realmente faz 

malabarismo, mas mantendo a questão da ética, mantendo as questões de boas práticas, não se 

deixando corromper por facilidades, coisas desse tipo. Pelo menos isso é o que eu vivencio, é o 

que eu posso observar. Agora, é à base de muito trabalho. O doutor Akira chega aqui às 7 horas 

da manhã e sai às 7, 8 horas da noite quase todo dia, entendeu? E o doutor Akira ainda agrega 

uma outra atividade que é absolutamente importante para Bio-Manguinhos, que é a de estar 

fazendo – especialmente no campo das vacinas, mas também em todas as áreas, porque ele é 

uma pessoa com muita cabeça, muita capacidade – essa observação do que está acontecendo no 

mundo. Então ele está sempre te demandando: “Vê isso aqui, vê mais isso aqui, vê mais isso ali, 

vê mais isso aqui. Aconteceu isso, vi isso, estou sabendo daquilo”. Ele, além de estar olhando o 

mundo todo e trazendo para a gente e nos cutucando o tempo todo para que a gente também 

esteja fazendo isso, ele ainda está atuando de uma maneira muito presente na gestão e na 

administração das coisas. Às vezes até de uma forma centralizada um pouco demais. Mas não 

deixa de estar muito presente e fazendo jus àquele ditado de que a galinha só vai engordar 
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debaixo dos olhos do dono. Ele está sempre tão presente, ele está levando isso de uma forma 

muito presente, então a coisa tende a não esmorecer. Ninguém abaixa a cabeça, ninguém tem 

tempo nem de dar uma descansada. Isso tem sido importante. Eu acho que é um pouco isso. Mas 

se você perguntar, óbvio, a gente carece de outras formas de gestão e administração. Seria muito 

mais fácil se eu pudesse ter, em uma condição ideal, a confiança do meu governo, de eu poder 

exercer o direito de gastar o dinheiro público com absoluta confiança. Em vez de comprar uma 

geladeira num processo licitatório em que eu vou ter que pagar dois mil, que eu pudesse ir aqui 

na TeleRio, nas Casas Bahia e comprar por mil. Está entendendo? É claro: uma atividade 

industrial muitas vezes exige uma atuação muito rápida. Tem exemplos aí homéricos. Poxa, às 

vezes por uma peça que custa R$ 50, eu estou tendo que parar uma produção de um lote de 

vacina de U$ 1, 5 milhão de dólares. É algo que não dá para... Provavelmente Bio-Manguinhos 

já até encontrou alguns mecanismos de flexibilizar alguns projetos, alguns convênios, algumas 

contratações com a Fiotec, etc., que têm nos dado a possibilidade de fazer alguns malabarismos. 

Tudo com o mais absoluto controle, tenho essa convicção. Mas se não fossem também essas 

coisinhas, a gente não ia estar funcionando. Se a gente estivesse funcionando estritamente com 

base na 8.666 a gente já tinha fechado, não tinha como atender as coisas. Porque muitas vezes 

essa legislação não atende às exigências e às necessidades de uma atividade industrial. Nem de 

pesquisa, ainda mais industrial. Se você quer uma pesquisa eficiente não atende, ainda mais 

industrial. Mas enfim, eu acho que deveríamos ter mudanças. Mas eu posso dizer para você e 

depor assim mesmo: por mais que seja trabalhoso e desagradável estar atuando nesse ambiente, 

que não é o mais adequado para a nossa atividade, em termos de gestão, nós não abrimos mão 

e eu nunca vi ninguém advogar por abrir mão de, por exemplo, se transformar numa empresa 

pública que tenha liberdade absoluta, que possa fazer um contrato de gestão. Não nas bases que 

existem aí, algumas. Mas eu gostaria de ter... 

 

CP – Uma S.A? 

 

AG – Uma S.A. nem pensar. Eu acho que é muito assim, é unânime, eu acho, na cabeça dos 

gerentes, e em geral de Bio-Manguinhos, que nós não temos como sair de dentro da Fiocruz e 

nós não temos como sair da atuação para a área pública. Temos de ser uma instituição pública. 

Mas gostaríamos de ter algumas flexibilidades, sem dúvida. Mas isso é mais difícil de ser obtido. 

Agora, uma coisa seria mais fácil e eu tenho sido uma das pessoas que tenho tentado trazer a 

discussão com a direção de Bio-Manguinhos, isso podíamos fazer: é transformar Bio-

Manguinhos nas suas unidades de negócio. Uma separação das unidades de negócio de vacinas, 

de reativos e biofármacos. No dia que a gente conseguir fazer isso, eu tenho a impressão de que 

a gente... sob o guarda-chuva de Bio-Manguinhos, não estou dizendo em separado. Porque na 

verdade a gente tem que diversificar as atuações para que a gente possa... Uma hora está ruim 

em uma, a outra sustenta e aí por diante. Mas eu tenho a impressão de que se nós tivéssemos, 

realmente, lideranças e gerências que tivessem um pouco mais de independência para poder 

atuar de forma diferenciada e tal – sob as mesmas lógicas, os mesmos princípios, mas cada um 

com as suas peculiaridades – nós iríamos avançar e chegar ao nosso futuro potencial de uma 

forma mais rápida. Mas enquanto isso não é possível a gente discute essas questões e vai tocando 

as coisas. Nós ainda, na área de reativos, aproveitamos muito das estruturas da área de vacina e 

isso não é ruim. Isso tem sido uma coisa importante para a gente. 
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CP – Eu tenho curiosidade assim: parece-me que é um problema industrial, a questão do 

maquinário e dos equipamentos. Esse maquinário geralmente é importado, né? 

 

AG – É. 

 

CP – 100% importado? 

 

AG – Praticamente 100% importado sim. Mas hoje isso não é tanto problema. Porque hoje com 

o mundo globalizado é isso mesmo. Não tem problema essa questão. O problema maior que 

vive a parte de reativos, é que reativos está saindo de uma atividade com demanda que a gente 

pode fazer num laboratório... 

 

CP – De bancada? 

 

AG – Isso. Para uma parte industrial. Até pouco tempo nós não tínhamos demandas que 

justificassem investimentos em automação. E, por outro lado, têm que andar as duas coisas. A 

gente tem que criar a demanda para poder ter também uma outra estrutura de produção. E agora 

é que nós chegamos a um patamar em que está se justificando o investimento nessa planta 

industrial, e com ela vem o investimento também em equipamentos, em automação de diversas 

etapas do processo para poder dar conta de fazer produto numa demanda que a gente possa 

atender o que a gente tem hoje, que é bastante, e, ao mesmo tempo, ter potencial e possibilidade 

de atender outros mercados. As secretarias dos estados, especialmente, e tudo isso. 

 

CT – Deixa entender o seguinte: quando você chegou, pensando exatamente nisso que você está 

falando, as áreas de produção e desenvolvimento, você frisou bastante, ficavam juntas, no 

mesmo espaço e sob a mesma coordenação. 

 

AG – Nesse caso, nesse laboratório. Não. Sempre tivemos o Departamento de Desenvolvimento 

Tecnológico e os Departamentos de Produção. Tivemos até dois departamentos de produção e 

o Departamento de Desenvolvimento Tecnológico. Depois isso foi fundido. Hoje toda a 

atividade de produção está debaixo de uma vice-diretoria de produção e a parte de 

desenvolvimento, numa vice-diretoria de desenvolvimento. E tem separado. Naquela época, as 

atividades do laboratório de referência nacional para Aids estavam colocadas no lugar errado. 

Não era errado, mas estavam no âmbito do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico. Na 

prática ela fazia produto, porque fazia os kits de fluorescência, enviava, dava assistência para 

aos usuários, fazia treinamentos, tudo isso que são atividades de produção, não de 

desenvolvimento tecnológico. Quando eu vim para cá, trouxe essa parte de HIV e juntei com as 

outras que tinham no âmbito da produção. Mas fazíamos, então, em reativos para diagnóstico, 

diferente de vacina, desenvolvimento e produção de reativo para diagnóstico junto. Aí sim, 

fazíamos junto. O que foi adequado ou possível durante esse período. Agora, mais recentemente, 

pelo crescimento da linha de trabalho, das atividades, da demanda por produtos e dos projetos 

de desenvolvimento tecnológico, nós estamos num processo de separação. Eu estou migrando 

para a área de desenvolvimento tecnológico. Estamos reestruturando as atividades do 

desenvolvimento tecnológico e trouxemos o Raouf [Sykora] para assumir as atividades de 

produção de reativo para diagnóstico, concentrando uma atividade mais específica, somente de 

produção. O desenvolvimento tecnológico tem um componente de estabelecer alianças com 
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grupos de pesquisa aplicada que existem na Fundação e fora da Fiocruz. Então eu estou tendo a 

responsabilidade de coordenar essas cooperações tecnológicas, esses projetos de 

desenvolvimento de novos produtos que estão acontecendo nos centros de pesquisa, no IOC, na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Biologia Molecular do Paraná. E à 

medida que houver, lá, uma prova de conceito, uma coisa que esteja a ponto de... 

 

Fita 2 – Lado B 

 

AG – A partir do momento em que a gente tiver então a possibilidade, o potencial dessas 

iniciativas de desenvolvimento tecnológico aplicado que são feitas nesses locais todos e com 

esses parceiros serem transformados em produtos, então a gente entra. A gente faz um 

acompanhamento, divide as responsabilidades, faz o que for possível fazer aqui e lá. Mas à 

medida que isso tende a virar um produto, nós absorvemos esse conhecimento, esses insumos e 

aí é nossa atividade tentar estabelecer isso em termos de um produto. Vamos estabelecer 

semente, vamos estabelecer protótipos, vamos fazer estudos aqui, vamos tentar estabelecer 

lotes-piloto de produto, vamos estabelecer estudos multicêntricos para a validação desse 

produto, implementar o registro desses produtos e passar isso para a produção de reativos. É 

mais ou menos essa a lógica que a gente está adotando, está tentando adotar atualmente. 

 

CT – Então está num processo de transição desde o momento da implantação dessa matriz, dessa 

planta matricial, desse modelo matricial em Bio-Manguinhos no desenvolvimento tecnológico. 

 

AG – Exatamente.  

 

CT – E fisicamente, nesse período de transição, já que vocês não têm ainda o prédio novo, onde 

é que vocês estão localizados em termos de laboratórios, de produção? 

 

AG – Ainda está bastante promíscuo, porque as atividades de produção estão tendendo a... e é 

necessário que isso aconteça. Elas têm que se dar de uma maneira isolada, com pessoas, 

equipamentos e instalações dedicadas. Então nós estamos fazendo uma série de ajustes nas 

instalações que nós tínhamos e nós estamos com uma área no sexto andar no Pavilhão Rocha 

Lima, que nós vamos herdar do Controle de Qualidade para estabelecer lá os laboratórios de 

desenvolvimento tecnológico e de reativos. Mas essa pergunta que você faz, que no momento 

como é que isso está se dando, está se dando da seguinte maneira: à medida que a produção está 

tendo que se organizar de uma maneira mais inflexível, mais formal, mais dedicada com 

pessoas, instalações e equipamentos, as atividades de desenvolvimento tecnológico estão tendo 

que se encolher, diminuindo bastante a nossa atuação ao longo desses últimos meses. Mas com 

a perspectiva de retomarmos isso de uma maneira até mais eficiente ou mais produtiva, a partir 

do momento em que a gente tiver esses laboratórios novos no sexto andar. Então no momento 

ainda tem algumas atividades acontecendo — não mais em paralelo porque a gente separou 

alguns laboratórios para a atividade de produção... ou melhor, alguns laboratórios para 

atividades de desenvolvimento, e a produção está ficando com a grande parte dos laboratórios 

atuais, que funcionavam para as duas coisas. Foi necessário para que a gente tivesse uma 

aceitação, inclusive pela Anvisa, e tivemos essa aceitação da Anvisa até pouco tempo. E estamos 

com uma recomendação formal de concessão de um certificado de boas práticas de fabricação 

pela vigilância sanitária. Mas, se você falar assim: “Isso é de graça?” Não. Foi à custa de muito 
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trabalho e de um privilégio, de uma ação de privilegiar as atividades de produção em detrimento 

das atividades de desenvolvimento tecnológico nesse momento. Porque se a gente também não 

cumprir os compromissos... E são compromissos muito mais formais os da produção. Porque a 

gente tem que entregar produto, a gente tem demandas a atender, etc e tal. Lógico, também não 

ia ter sentido: desenvolver para quê? Então a gente teve essa preocupação, teve essa priorização 

para atender, para que a produção não parasse e não tivesse prejuízos significativos. E com isso 

o desenvolvimento está se encolhendo em algumas poucas áreas, mas isso tende a se ajustar 

com essa destinação de novas áreas que serão lá no sexto andar no Pavilhão Rocha Lima.  

 

CT – Eu queria te perguntar se as exigências desse desmembramento também são exigências da 

qualidade, de ter laboratórios específicos para cada tipo de atividade. 

 

AG – Sim, com certeza. 

 

CT – Você falou das tendências dos tipos de diagnósticos, focando muito nas bases das 

tecnologias. Eu queria te perguntar, por outro lado, quais são as doenças que estão sendo 

focadas? Quais são as tendências, aquelas que não são cobertas ou que a gente não tenha o teste 

de diagnóstico ou que não tenha um satisfatório? Quais são as tendências de pesquisa?  

 

AG – A gente tem sempre pensado e tem sempre tentado atuar para atender três bases: a primeira 

é que nós precisamos atender as doenças em que a gente não tem concorrente. Ou seja, são essas 

doenças órfãs, as doenças negligenciadas. Eu vou dar exemplos práticos: leptospirose, 

leishmaniose. São doenças em que ou você bota um diagnóstico do governo ou então não tem 

como fazer nenhuma ação, porque não tem quem faça isso, muito menos no tamanho e na 

necessidade que o governo precisa para as suas ações, que já não são as ideais. 

 

CP – Só interrompendo, uma pergunta: isso não teria mercado em outros países 

subdesenvolvidos? 

 

AG – Teria, claro que teria. Tem e tem muito, em muitos lugares do mundo, ainda mais nos 

outros países da América do Sul. Volto a dizer: à medida que a gente tivesse uma lógica diferente 

de atuação na área de reativos para diagnóstico, isso estaria contemplado. Porque não daria para 

pensar reativos para diagnóstico sem pensar nessas outras demandas. Seja de secretarias de 

saúde de estados, municípios, seja de países aqui em volta, em que essas doenças... Os produtos 

que a gente tem são absolutamente importantes e úteis e poderiam ser destinados via OPAS. 

Não precisava nem ser... via instituições públicas desses países, seus Ministérios. Mas precisava 

atuar diferente. Vacina você tem o Ministério da Saúde e você tem a OPAS trabalhando isso de 

uma maneira absolutamente já organizada e formalizada, entendeu? Bio-Manguinhos participa, 

distribui vacina para 80, 90 países hoje no mundo via essas ações da OMS e OPAS, está certo? 

Então precisaríamos, sem dúvida nenhuma, você tem toda razão, os países [inaudível]. Mas 

voltando: então a primeira forma é essa, são essas doenças que você não tem quem faça e a 

gente precisa fazer. E eu vou dizer: tem um elenco de 200 coisas que a gente precisava fazer, 

que são nessa linha. Mas a gente tem se concentrado em fazer as que têm maior demanda, está 

certo? Por outro lado, a gente tem tentado identificar essa atuação, por exemplo, em Aids, que 

tem gastado muito dinheiro público, dengue que tem gastado muito dinheiro público, com 

alguns produtos que são considerados de diagnóstico e que a gente pode substituir essas 
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importações ou dar alternativas que nós produzimos e economizar o dinheiro do país. Dou 

exemplos disso: fazemos isso com a fluorescência do HIV para confirmação sorológica de Aids, 

da infecção pelo HIV 1. Esses 200 a 250 mil testes que hoje nós distribuímos para 140, 150 

laboratórios no país, se nós não tivéssemos distribuindo a fluorescência, os governos municipal, 

estadual ou federal estariam comprando um produto chamado Westernblot, que custa em torno 

de R$ 100 por teste, para fazer cada teste de confirmação do HIV. Enquanto que a fluorescência 

ele está pagando R$ 3,50 por teste para a gente. Então é uma economia absurda. Ele está 

economizando R$ 98 por cada um desses 200 mil testes que está usando de Bio-Manguinhos. 

Outro exemplo: hoje nós já estamos distribuindo, ao longo desses últimos anos, 200, 300, 400, 

entre 200 e 500 mil testes de diagnósticos de dengue, IgM. E diagnóstico de dengue IgM, na 

época das epidemias, o governo do estado do Rio de Janeiro chegou a pagar quase R$ 30 por 

um teste desses, que hoje a gente distribui também nessa faixa de R$ 3, R$ 3,50. E o comercial 

está na faixa de R$ 8, R$ 10 por teste. Isso é uma outra... está entendendo? Existe o produto, 

mas se a gente pode entrar e fazer uma diferença aí no sentido de economizar dinheiro público, 

a gente está atuando. Outros exemplos eu posso dar para você também nesse sentido: se a gente 

conseguir... O teste rápido de HIV é um outro exemplo: a gente está hoje empatando, o governo 

ia gastar a mesma coisa. Mas daqui a mais de um ano, em 2007, a gente vai estar dando para o 

ministério talvez U$ 1 de economia por cada teste desses. Então vai estar economizando U$ 1 

milhão para o governo com esse produto do teste rápido. Se mantiver os programas do jeito que 

estão. Fora as secretarias de saúde municipal e estadual, onde a gente também quer atuar. Então, 

falei duas coisas, né? Falei dessas doenças como leishmaniose, leptospirose, rotavírus, que são 

doenças que se a gente não fizer os kits de diagnóstico, não tem quem faça e atenda. E outras, 

porque os concorrentes de empresas privadas, essas multinacionais, eles são muito gananciosos, 

eles querem cobrar demais. Então a gente também tenta oferecer alternativas de menor custo. E 

a terceira forma é que também para fazer isso, a gente precisa ter tecnologia. Tem coisas que a 

gente não tem, estamos investindo em novas tecnologias, por exemplo dos diagnósticos 

moleculares e em imunofenotipagem. Nós estamos reunindo forças, buscando os grupos de 

excelência no país que poderiam, junto com Bio-Manguinhos, dar uma resposta para esse 

projeto e, se a gente consegue isso, ao longo de mais um ou dois anos, nós também estaremos 

dando passos importantes. Tanto em desenvolvimento de tecnologia, quanto em capacitação dos 

profissionais que atuam aqui e nessas parcerias, como podendo elencar mais alguns produtos 

nessa linha, que são de alto custo, que o governo gasta muito dinheiro e que poderia gastar 

menos se a gente pudesse fazer. 

 

CP – Me diz uma coisa: o financiamento dessa linha de ação em parcerias que vocês estão 

constituindo. Só... 

 

AG – Só Bio-Manguinhos. 

 

CP – Só Bio-Manguinhos? Outras agências de governo não? 

 

AG – Não. 

 

CP – BNDES… 
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AG – Não. O BNDES não tem... O BNDES tem tido muitos ensaios, muitos namoros Bio-

Manguinhos-BNDES, mas na prática ainda não saiu nada. Agora, a gente teve... por exemplo, 

para o desenvolvimento desses ensaios moleculares, de teste molecular com Nat, de HIV e HCV, 

nós tivemos um aporte importante de investimento tanto da Finep quanto do Fundo Nacional de 

Saúde. Foram quase R$ 8 milhões que estão sendo investidos em Bio-Manguinhos ao longo de 

três anos. Importantíssimo, sem isso a gente não estava fazendo esse projeto. Foi Fundo 

Nacional de Saúde e Finep. Outros projetos: o próprio Programa de Aids investiu ao longo dos 

anos, ao longo dos últimos dez anos – fizemos essas contas há pouco tempo –, investiu cerca de 

4 a R$ 5 milhões para que a gente desenvolvesse algumas coisas: Westernblot, esses testes de 

CD4 e CD8, de imunofenotipagem. Também investiram um bocado nessa linha de implantação 

do teste rápido. Fizeram alguns investimentos importantes também para a gente. Mas são 

poucos, são escassos, podia ter mais. Mas na prática Bio-Manguinhos é que está pegando parte 

de seus recursos, parte dessa margem de lucro que tem, e investindo, estabelecendo cartas-

compromisso e ajudando a financiar pesquisas que são do nosso interesse. Então chega e faz 

uma carta-compromisso com o Gonçalo Moniz, lá da Bahia, para fazer o desenvolvimento de 

umas proteínas recombinantes de leptospira. E isso está dando desdobramentos, porque pode 

gerar outros produtos. Da mesma maneira com o pessoal do IBMP para ver com a hepatite C, 

com o Aggeu Magalhães para fazer um laboratório de referência para validação de produtos.  

 

CP – O pessoal quem? 

 

AG – IBMP: Instituto de Biologia Molecular do Paraná. Na verdade, é um laboratório feito com 

o estudo lá no Paraná que é tripartite: governo do estado do Paraná, Tecpar e Fiocruz. Fiocruz 

botou os principais pesquisadores que hoje atuam lá. Equipe, pessoas e tal. E hoje ainda investe 

lá, tem orçamento para esses laboratórios de ponta em biologia molecular, muito importante. 

Então, quer dizer, a gente tem feito alianças e essas alianças...   

 

CP – Porque você fala assim: nós vamos economizar um milhão de dólares ou reais, não sei. 

 

AG – De dólares por ano. 

 

CP – Para o governo federal. 

 

AG – A partir do ano que vem. 

 

CP – Pois é, mas esse que é economizado não volta na forma de investimento? 

 

AG – De jeito nenhum. 

 

CP – Nem a metade? 

 

AG – Nem a metade, nem 10%. Eu tenho dito em muitas apresentações que eu tenho feito por 

aí, inclusive algumas para o próprio Ministério: em vez de o Ministério me pagar pelo que eu 

entrego de produto, eu queria que ele me desse 50% do que eu estou economizando para ele. Eu 

ia ter muito mais recurso. Realmente seria muito mais recurso. Mas, enfim não é esse o nosso 
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papel. Nosso papel, realmente, é atuar e tentar atender o máximo possível às demandas públicas. 

Isso nos dá uma sensação muito boa de dever cumprido. 

 

CP – Como fica a questão do investimento, a manutenção das instalações, os salários? 

 

AG – Salário de muito pouca gente, não é? Porque hoje o que o governo paga, em termos de 

salário, 180 servidores, de um universo de 700 profissionais que nós temos em Bio-Manguinhos. 

Então da União é o salário só dessas pessoas, desses 170, mais ou menos, 170 e poucos. O 

restante vem dos convênios, das entregas de produtos e a gente paga porque todo esse pessoal é 

terceirizado. 

 

CP – Quer dizer, do orçamento Fiocruz para investimento… 

 

AG – Para investimento? Nada. Porque o que viria via coisa, Bio-Manguinhos devolve. Doutor 

Akira fez algumas negociações com a presidência da Fiocruz, de que na parte de 

desenvolvimento tecnológico viriam alguns recursos de lá. Em termos de bolsas, em termos de 

algum investimento, mas pouca coisa. Um milhão. Mas Bio-Manguinhos devolve para a Fiocruz 

cinco, seis ou dez milhões em função das coisas: por estar aqui no campus, para ajudar a 

financiar todos os outros serviços. Enfim, essa conta é muito... [risos] Bio-Manguinhos hoje... 

O Artur e o doutor Akira podem dizer isso categoricamente, com os números para você. Mas 

certamente, se for botar na conta do lápis, Bio-Manguinhos está fazendo seus próprios 

investimentos.  

 

CP – Exatamente. Se não tem esses programas específicos, DST/Aids ou, eventualmente... Não 

existe um canal regular de investimento do governo federal?  

 

AG – Não, não existe. A gente tem que correr atrás e buscar isso. Assim, quando consegue 

algum grupo que tem um interesse específico que a gente desenvolva... Por exemplo, esse caso 

do Nat. O grupo que atuava no departamento...  

 

CP – O que quer dizer Nat?  

 

AG – Nat é teste de ácido nucléico, Nucleic acid test. Teste de ácido nucléico. É um teste que 

seria recomendável que fosse implantado, e usado para todos os hemocentros não, mas para que 

todas as bolsas de sangue fossem testadas. Para aumentar a segurança transfusional, para 

aumentar a garantia de que nenhuma daquelas bolsas pode realmente transmitir HIV ou HCB. 

 

CP – Quer dizer, não seria o doador, não é? Mas sim a bolsa. 

 

AG – É, a bolsa. Então quer dizer, é um teste. Então existiu, no âmbito lá da coordenação de 

políticas de sangue, que existe lá no Ministério da Saúde junto com o grupo que... Na época, 

quem estava à frente do departamento de ciência e tecnologia no Ministério da Saúde era o 

Doutor Reinaldo Guimarães, que hoje é nosso vice-presidente de pesquisa aqui. Eles lá, desses 

dois departamentos, entenderam que esse projeto era um projeto estratégico para o governo, 

para o Ministério e apoiaram, deram esses aportes de recursos. Tanto via Finep quanto via Fundo 

Nacional de Saúde. Aí a gente está gerando essa... Mas são casos assim de a gente ir lá, 
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conversar, dizer que a gente podia fazer, que a gente tinha articulação com esse grupo que é de 

excelência, e que se eles nos dessem dinheiro para o desenvolvimento, em dois ou três anos nós 

teríamos um produto para oferecer. E aí uma, duas, três, dez reuniões conseguem essas 

articulações, esse consenso, e a gente acabava conseguindo alguns convênios. Da mesma 

maneira no Programa de Aids. E só. [risos]. Agora, a área de vacina também têm algumas outras 

articulações. Mas é muito menor a possibilidade de obter recursos para investimento. Na área 

de vacinas bacterianas e virais, realmente, os investimentos são de Bio-Manguinhos quase que 

exclusivamente. Certamente.  

 

CP – Quer dizer, uma área em que se tem uma tecnologia de ponta, você não tem a presença 

firme do governo federal no sentido de “vou bancar?”. 

 

AG – De jeito nenhum. É um absurdo isso, é um contra-senso, mas é verdade. E tanto isso é 

verdade que nós não temos, na área pública, instituições. Nós temos muitas instituições que 

teriam potencial de se transformarem em desenvolvedoras de tecnologia e tudo isso, porque 

atuam em pesquisa, tem a base, tem uma força de massa crítica enorme, têm pesquisadores, 

profissionais com muita competência e capacidade. Mas a pesquisa está voltada para uma 

atuação em publicação de papers, para poder fazer tese de mestrado e doutorado. Mas se fosse 

canalizada, numa indução para desenvolvimento de tecnologia, desenvolver produtos para 

saúde, desenvolver coisas um pouco mais aplicadas... Não digo todos, lógico, porque a gente 

tem que ter pesquisa básica também. Mas se tivessem alguns mecanismos de política de indução, 

o país estava riquíssimo em termos de alternativas, em termos de oportunidades. E olha que eu 

estou falando em desenvolver só. Porque isso também só não adiantava. Ia precisar ter políticas 

públicas que dessem conta de organizar ou de dar meios para que se pudessem estabelecer 

unidades industriais para desenvolvimento e produção. Seja em insumos para tecnologia, seja 

em equipamentos. Porque também é uma área muito fraca nossa. Hoje, cada vez mais, tudo o 

que se faz, especialmente em diagnóstico, está atrelado a produto e equipamento, e a serviço 

também, a assistência técnica. Equipamento é uma coisa que a gente está absolutamente 

dependente do exterior. Precisava realmente de uma política para isso, seria muito importante. 

 

CP – Essa dependência do exterior, nesse caso, de equipamento. Eu não sei como é que é isso. 

Existem oligopólios ou é bem pulverizado? 

 

AG – Veja bem, antigamente a gente só tinha algumas fontes, né? Estados Unidos e, em menor 

grau, a Europa. Mas acho que hoje, com a globalização, você entra aí na internet e vê outras 

coisas. Você vê gente da Índia, da China, você vê da Itália, da Alemanha, da França. Você tem 

mais acesso, entendeu? Essa questão da globalização... Essa questão dos equipamentos ficou 

menos importante um pouco, né? É muito importante, mas eu digo assim: pelo menos a gente 

não está refém de um único no mundo ou coisa assim. Hoje o mundo globalizou e a gente tem 

outras fontes, mas mesmo assim é totalmente dependente do exterior, de alguém a gente vai ser 

dependente. Enquanto que em insumos a gente está tentando desenvolver algumas ações para 

ficar um pouco menos dependente. Mas precisava ter mais, a gente precisava ter investimento, 

para que o Butantan, o Tecpar, a USP, sei lá, muitas outras instituições públicas que têm 

capacidade e massa crítica, pudessem destinar parte desse potencial de recursos humanos, de 

capacidade de massa crítica, para uma atuação mais específica, mais voltada para ter produto, 

para ter coisas úteis no sentido de aplicação e devolver para a sociedade alguma coisa, entendeu? 
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CP – Pois é, esse é um ponto que tem sido uma tônica comum, uma certa diferença entre as 

culturas, entre a pesquisa e a produção. 

 

AG – Sem dúvida. Tem sido sim. Tem sido muito. E por mais que eu ache que a gente já tenha 

entendido – nós aqui da produção, desenvolvimento e produção, a gente já tenha entendido – 

que é importante ter pesquisa básica, mas é igualmente importante você pegar parte dessa 

capacidade, dessas competências que a gente têm e fazer com que parte dessa competência 

aplique a sua atuação em buscar novos produtos para que a gente possa sobreviver aqui também. 

Porque nós não podemos voltar atrás e fazer as pesquisas aplicadas, o desenvolvimento 

tecnológico, a produção e a pós-produção. Então a gente precisaria realmente ter mais ajuda, 

mais apoio, ter políticas que pudessem incentivar esses grupos para parte deles migrarem um 

pouco, para ter mais pesquisa aplicada nesse país. Acho que isso seria muito importante. 

 

CP – O que seria para você, o trabalho de pós-produção? Como é que é isso hoje para você? 

Desenvolveu o produto, fez a pesquisa, desenvolveu, produziu e aí? 

 

AG – Eu tenho feito algumas apresentações. Eu tenho uma apresentação sobre isso inclusive, 

que tenta divulgar um pouco para as pessoas o que são as etapas de desenvolvimento de um 

produto. Para que a gente possa ter um produto sendo comercializado em rotina e atendendo a 

demandas e tal, você tem várias etapas antes. Começa na pesquisa básica, no conhecimento 

básico, depois uma pesquisa que tente transformar esse conhecimento básico numa aplicação, 

está certo? E depois, nessa segunda etapa, que a gente vê que aquele conhecimento pode ser 

aplicado para alguma coisa, para um objetivo, para um produto, um serviço ou uma ação, um 

processo ou alguma coisa. A gente tem um terceiro grupo que vai fazer isso de uma maneira 

sistematizada e organizada, com boas práticas de laboratório, com garantias de reprodutibilidade 

daquilo que você fez hoje – para que amanhã você possa fazer igualzinho, depois de amanhã 

também. E a partir daí o tempo inteiro. Porque o resultado que dá no dia seguinte teria que dar 

também se fosse feito da mesma maneira. Então tem esse grupo, isso é desenvolvimento 

tecnológico. Depois você tem uma interface com as atividades de produção, em que eles pegam 

os processos e as atividades definidas e padronizadas, e aplicam isso numa rotina, gerando então 

o produto, que deveria ser sempre igual. Esse produto é o que a gente pode lançar. Mas à medida 

que esse produto – que eu estou considerando a produção feita – vai para o mercado para 

atendimento dessas demandas, muitas vezes... Na área de reativo isso é muito claro, tá? Nas 

vacinas, menos, mas na área de reativos, mesmo depois que você transformou em produto e 

você começa a utilizar isso, você precisa voltar, ter essa interação produto-usuário e muitas 

vezes você precisa fazer algumas melhorias. Dar uma facilidade ao usuário, de repente o usuário 

prefere usar de uma maneira um pouquinho diferente, prefere uma outra apresentação, prefere 

um tempo de incubação menor, você precisa estabilizar aquele produto à temperatura ambiente, 

a 4º não pode ser possível. Então você tem uma pós-venda, que eu digo: além da assistência 

técnica, porque você precisa dar treinamento, você precisa ajudar o usuário a fazer aquilo que 

você fez de uma maneira certa, a usar aquilo que você produziu de maneira correta, sendo rígido 

com os procedimentos, dando procedimentos claros, fazendo treinamentos. Dizendo: “Vem cá, 

você usou uma água boa, de boa procedência? Há quanto tempo você não olha o seu destilador? 

Será que ele não está cheio de lama, como é muito normal a gente encontrar por aí nas ações? 

A sua micropipeta está calibrada, não está calibrada? Será que você usou sais para fazer uma 
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solução? São sais de boa procedência?” Tudo isso são atividades que a gente chama de pós-

venda, usuário. E ainda têm essas outras que eu estava dizendo no início: às vezes, até esses 

usuários, esse conjunto de usuários te sinaliza modificações que são necessárias no produto. 

Então você volta – não para a produção, mas para a área de desenvolvimento – tenta botar uma 

versão diferente, ou uma melhoria, ou incorporar uma mudança que possa vir para a produção 

e atender o usuário de uma maneira melhor. 

 

CP – E vocês teriam algum tipo de teste do seu produto? Mas ele já no mercado, não os testes 

que se... 

 

AG – Entendi. De qualidade? 

 

CP – De qualidade, não. Testes assim: troca de kits ou o mesmo kit fazendo... Na mesma amostra 

de... 

 

AG – Existem programas de controle de qualidade externo, que são para a melhoria da 

performance do usuário. Uma das nossas linhas de atuação é nesse sentido. A gente tem sim 

esse tipo de trabalho. 

 

CT – Porque são duas coisas diferentes: a venda do kit e a venda do serviço.  

 

AG – Veja bem… 

 

CT – Estão começando a pensar nessa questão de serviço? 

 

AG – Existe o kit e a questão do serviço enquanto assistência técnica ao usuário. Isso já tem e 

isso tem que ser dado. 

 

CP – Isso é o pacote da primeira venda, né? 

 

AG – Isso. Mas fora isso existe uma outra forma de atuação, que é você fornecer alguns insumos 

de referência, para que esses diversos usuários possam monitorar sua atividade. Então existem 

alguns programas de controle de qualidade externos, que a gente chama de ‘programas de 

proeficiência’. Nós temos uma linha que trabalha aqui nesse sentido: nós mandamos amostras 

dessas referências a esses usuários, eles pegam esse material de referência e submetem a sua 

rotina, têm os seus resultados e informam para a gente de volta: “Eu testei essas seis amostras 

que você me mandou aqui. A primeira deu positivo, a segunda deu negativo, a terceira também, 

a quarta deu positivo”. Aí chega esse material aqui para mim. Eu tenho o meu padrão, eu tenho 

o gabarito. Fora o meu gabarito, eu tenho o resultado de 100 ou 150 usuários. Porque isso é 

muito forte. E aí eu vejo quem acertou e quem errou. Para os que acertaram, eu digo: “Parabéns, 

está tudo certinho aí com você”. Mas um percentual de 2, 3, 4% erram algumas amostras. 

 

CP – E aí pode ser um processo? 

 

AG – Aí eu aviso a ele, falo assim: “Você errou isso, isso e isso. Você já verificou sua água? 

Você já verificou isso? Vale a pena dar um retreinamento para o seu pessoal? Vale a pena isso? 
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Vale a pena aquilo?” Então dou umas orientações. Ele tem que tomar alguma ação corretiva 

para que aquele problema tenda a não acontecer de novo, entendeu? Então existem programas 

nesse sentido, também de qualidade, que Bio-Manguinhos está se prestando a fazer, a coordenar 

e a realizar. Especialmente para os 130 hemocentros do país que fazem testes sorológicos.  

 

CT – A gente estava falando de pesquisa básica e pesquisa aplicada e tudo mais, e eu queria 

perguntar: dentro da Fiocruz, essa nova unidade que está surgindo, o CDTS, como é que está se 

vendo isso? Como é que está se vendo essa nova unidade? 

 

AG – Olha, eu, sinceramente, vejo com os melhores olhos porque eu tenho certeza que ela vai... 

se ela for estabelecida com o devido cuidado de não sobrepor atividades...  

 

Fita 3 – Lado A 

 

AG – Quando o CDTS for estabelecido, se ele não entrar em confronto, puxando para si 

atividades que são da produção e da pesquisa, se ele simplesmente ocupar esse espaço 

intermediário que é uma lacuna existente, uma lacuna que nos faz muita falta, ele vai ter sucesso 

garantido, não tenho dúvida. Agora, à medida que ele quiser realmente ocupar mais espaço do 

que essa lacuna, aí eu tenho a impressão que ele vai entrar em rota de colisão — seja com a 

pesquisa, seja com a produção — e não vai dar certo. Porque, na verdade, ele tem que ter jogo 

de cintura para fazer essa ligação entre pesquisa e produção, e eu diria mais: não é nem entre 

pesquisa e produção, é entre a pesquisa e o desenvolvimento com a produção, que estão 

intimamente hoje ligados. Se ele conseguir se estabelecer para cumprir esse papel, ele vai fazer 

algo que não existe hoje de uma forma sistematizada e organizada e ele vai ser um manancial 

de possibilidades que podem ser ofertadas tanto para as unidades da Fiocruz hoje, que trabalham 

com produção, desenvolvimento e produção, que são Bio-Manguinhos e Far-Manguinhos, como 

vai ter uma atuação totalmente diferenciada no país, porque vai oferecer parte dessas alternativas 

para outras [inaudível], fomentando, oferecendo para uma pequena indústria, para transformar 

essa pequena indústria, dar um salto de tecnologia, agregar algum investimento, transformar 

numa outra indústria maior e, enfim, em um outro laboratório, talvez gerar incubadoras que 

possam gerar negócios. Eu, realmente, vejo o CDTS ocupando um espaço que hoje não tem. 

Hoje, muitas vezes, tem atividades que a gente tem que iniciar lá muito atrás na pesquisa e 

cumprir um papel de quatro, cinco anos para chegar no produto. Isso é ruim, porque a gente 

começa fazendo pesquisa com 100 pessoas, depois a gente passa a aplicar ali talvez uns 50. 

Desse aplicado de 50, a gente faz prova de conceito de 20 ou de 30. Depois a gente faz 

desenvolvimento e consegue realmente trabalhar produto em cinco. Depois, chegar a produzir 

mesmo, talvez uns dois. Isso porque a nossa capacidade também é limitada. Agora, se ele puder 

oferecer para Bio-Manguinhos e Far-Manguinhos e, muitas outras oportunidades, para outros 

parceiros, talvez a gente transforme esses 20 ou 30, que caem aqui no CDTS, em dez produtos, 

não em dois ou três, mas em dez produtos. Sendo que dois ou três em Bio e Far e os outros 

tantos em outras instituições privadas, ou outras públicas, ou outras incubadoras. Eu vejo com 

os melhores olhos. Aliás, conheço as pessoas que estão à frente disso, já fui convidado para 

integrar e fazer parte do CDTS, mas eu acho que meu papel ainda em Bio-Manguinhos é 

importante, mas reconheço no CDTS uma iniciativa espetacular. Tenho grandes expectativas e 

torço para que eles logrem êxito, que tenham sucesso, porque para nós vai ajudar muito.  
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CP – Pois é, você tocou num ponto que a Claudia já tinha tocado também. Como é que vocês 

vêem a questão da venda de serviços como mais um aporte de recursos? Seja assessoria para 

secretarias de estado e município, seja com essa planta que você está citando agora, de repente 

você ceder o espaço. Vocês têm isso no horizonte? 

AG – Tem, mas eu acho que a gente nem vai ter… 

 

CP – Na sua planta que está sendo projetada lá. 

 

AG – Mas a gente não vai ter tempo para isso. Sinceramente eu acho que nós, enquanto 

profissionais e enquanto instalações, ainda temos um bocado de coisa para fazer. Temos tanta 

demanda para fazer que não vai sobrar tempo nem para as pessoas olharem para outras coisas e 

nem para as instalações serem usadas para outras coisas. Salvo a planta de protótipo de vacinas. 

Porque essa planta de protótipos está sendo pensada para atender, realmente, uma fase final, 

uma fase em que esse candidato tenha muita chance, já tenha passado por muita coisa e já tenha 

muito potencial realmente de virar uma vacina. E a partir do momento que ele entra nessa planta 

de protótipos é para gerar lotes de produto que possam ser usados em estudos clínicos. Então aí 

nesse caso, é o seguinte: vai ter muito candidato para chegar nessa planta. Então pode ser que 

essa planta possa ser utilizada dessa maneira que você está fazendo. Mas as nossas lá, de 

produção de reativos, eu acho que hoje eu entraria quase que empatando. Daqui a três anos, 

quando ela estiver pronta, talvez eu já tivesse que ficar pedindo uma ampliação dela para dar 

conta de tanto produto, entende? Se eu tivesse mais espaço eu faria mais coisas.  

 

 

CP – Hoje vocês estão com quantos? 

 

AG – E acho que não vai dar para ter, assim, sinceramente. Na área de reativos, eu acho que há 

muito pouca chance de a gente dividir o tempo em se dedicar a uma linha de dar assistência. A 

não ser só coisas muito específicas. Por exemplo, se depois de incorporar essa tecnologia do 

teste rápido for interessante e lucrativo para Bio-Manguinhos e para o Brasil, que a gente 

transfira essa tecnologia para algum outro país da África, da América Latina. Pode ser que seja 

interessante. Mas é um projeto específico. Mas como um todo, atividade de consultoria, de 

assessoria, acho que não. Sinceramente não. 

 

CP – Quantos produtos vocês têm hoje na sua área? 

 

AG – Eu te falei que a gente tentou concentrar um pouco mais. Hoje a gente está numa faixa de 

16 produtos. Mas com uma demanda na faixa de quatro milhões de testes, por aí. 

 

CP – Todos eles kits? 

 

AG – É, kits de diagnóstico. 

 

CP – Não tem outro insumo não? 

 

AG – Tínhamos dois insumos que a gente chamava de insumos de diagnóstico. Um conjugado 

anti-humano de fluorisceína, que é usado para algum tipo de fluorescência, mas ele nem entra 
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em termos de participação, porque é muito pouquinho. Depois que a gente transformou isso em 

kit, ele vai como insumo de um kit de diagnóstico de fluorescência e não separado. Acho que 

ainda tem ele separado, mas é de muito pouco uso, é mais normalmente a distribuição. E o outro 

insumo que a gente tinha era o ‘Antígeno de Montenegro’, que é um teste intradérmico para 

diagnóstico de leishmaniose tegumentar, mas que nós estamos com a produção paralisada 

porque de um ano e meio para cá a Anvisa e a Vigilância Sanitária Estadual deixaram de 

entender esse produto como um produto de diagnóstico, e estão tratando esse produto como um 

produto injetável, porque ele é subcutâneo. Ele é realmente injetável, é subcutâneo nos 

pacientes. Então aí colocaram exigências às quais a gente ainda não conseguiu se adequar. 

Porque eles colocaram exigências de um insumo injetável, de uma vacina, por exemplo, e nós 

não tínhamos essa estrutura laboratorial para poder dar conta de fazer esse produto, que não é 

uma demanda como uma vacina, está certo? Nós não temos instalações para poder produzi-lo 

de uma maneira aceitável nesse tipo de exigência da Anvisa e Visa. Mas estamos tentando nos 

adequar, nós estamos tentando aprovar a produção desse insumo no antigo laboratório de 

produção de vacina de sarampo. Se nós conseguirmos a aprovação desse pleito, nós retomamos 

a produção disso duas vezes por ano, por campanha, nessa área que vai ficar destinada para 

desenvolvimento tecnológico e vacinas virais. Mas o resto é kit de diagnóstico, seja de Elisa, 

seja de fluorescência, seja o teste rápido agora. É, é isso. 

 

CP – Você vislumbra alguma outra trajetória, algum outro rumo tecnológico que possa... 

 

AG – Não, não tem. Tenho absoluta segurança nesse sentido. As três tendências e as três áreas 

que Bio-Manguinhos tem que realmente consolidar ou concentrar sua atenção são essas três 

áreas: diagnósticos rápidos, na base dessa tecnologia que a gente está absorvendo, que são 

Lateral Flow e imunocromatografia. Isso abre a perspectiva para a gente desenvolver uma série 

de outros produtos com essa plataforma, nesse tipo de formato. De imediato a gente precisava 

para leishmaniose canina, leptospirose. Acho que seria interessante se a gente tivesse para 

dengue, para diarréia. O teste de Chagas também seria interessante para uso no campo. Por outro 

lado, os ensaios moleculares. Ensaio molecular é a outra tendência que a gente precisa 

estabelecer para realizar ensaios confirmatórios, ensaios de tipificação de vírus circulante, para 

vigilância epidemiológica. Ensaios que possam ser confirmatórios ou que sejam de 

discriminação da patologia. Porque se você chega, por exemplo, com uma síndrome febril aguda 

num ambulatório, num hospital, pode ter um leque de possibilidades. A síndrome febril aguda 

por ser dengue, febre amarela, hepatite-A, leptospirose, dentre outras viroses. Então são os 

ensaios moleculares que vão te permitir pegar uma amostra de sangue e dizer: “É dengue, é 

leptospirose, é febre amarela”, entendeu? Só na base molecular é que a gente tem condições de 

dar resposta para isso. E a outra é aquela das grandes rotinas, dos testes automatizados, que são 

da base de ensaios enzimáticos. Tenho absoluta convicção de que essas são as linhas. 

 

CP – A Fiocruz já esteve próxima e até desenvolveu uma vacina de uso veterinário, a Manqueira, 

que deu bastante força para a instituição durante bastante tempo. Esse campo da veterinária, não 

necessariamente que você vá entrar, vá abandonar a saúde pública para ir para a veterinária, mas 

a junção desses campos que, às vezes, têm interesses ou associações com Embrapa, por exemplo, 

vocês vislumbram alguma coisa por aí? 
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AG – Excelente questão! Tenho certeza absoluta que na hora que Bio-Manguinhos fizer uma 

unidade de negócios que possa pensar a área de diagnóstico de forma mais independente, ela 

vai dar passos nessa direção. Porque são extremamente lucrativas essas atuações. E, certamente, 

ações como essas poderiam subsidiar uma série de outras ações. É absolutamente pertinente essa 

sua colocação. E tem exemplos práticos que eu posso te dizer de cara, assim. Por exemplo, hoje, 

fazer um diagnóstico para leptospirose animal é infinitamente mais lucrativo, em termos 

inclusive de demanda e de custo por reação, do que fazer para diagnóstico em humano. Se a 

gente tiver que fazer um teste de leptospirose, a gente não vai fazer para uma vaca. Vai fazer 

para aquele plantel. Então são 100, 200 mil vacas, entendeu? Não é como o diagnóstico para 

uma pessoa, com uma identidade. Então aquilo se multiplica de uma tal maneira...  Às vezes, o 

governo ou a pessoa pode ou não querer pagar R$ 5 por aquele teste, mas o dono da vaca, que 

vale R$ 200, R$ 100, R$ 10 mil, não sei quanto vale aquela vaca, vai pagar R$ 50 para fazer o 

diagnóstico daquela vaca, multiplicado pelas 100 que ele tenha, pelas 200 ou pelas 1000. 

 

CP – Darcy Ribeiro já dizia: “Você tem criança abandonada, mas não tem gado abandonado!” 

 

AG – Exatamente. Então eu não tenho dúvida que a atuação em diagnóstico veterinário é um 

filão extremamente interessante e lucrativo, que poderia sustentar ou subsidiar muitas ações de 

saúde pública. Mas eu acho que ainda não tivemos espaço nem possibilidade de atuar dessa 

maneira. Mas volto a dizer: se fizéssemos uma unidade de negócios que viesse a pensar reativo 

para diagnóstico, certamente isso seria uma das estratégias a serem adotadas.  

 

CP – Parcerias com a Embrapa, por exemplo, como é que você vê isso? 

AG – Veja bem, realmente, eu só conheço a Embrapa pelo sucesso dos seus empreendimentos. 

Mas eu nunca soube de uma iniciativa formal de colaboração entre a Fiocruz e a Embrapa. Mas 

considero que ambas as instituições têm muitas competências, muita massa crítica, muita 

possibilidade. Acho que a hora que tiver alguma iniciativa e juntar essas pessoas e as suas 

expertises, vai sair coisa boa dessa relação. Mas eu realmente não tenho e não conheço em Bio-

Manguinhos iniciativas nesse sentido. Tenho a impressão de que lá tem muita competência, eu 

sei de ouvir dizer, de ouvir falar que tem muita capacidade técnica e tudo isso. Na hora em que 

houver possibilidade de se juntar, eu tenho a impressão de que dá samba, de que dá coisa boa. 

Mas não conheço essas iniciativas. 

 

CT – Eu queria te fazer uma pergunta que é abrangente e pontual: queria que você fizesse um 

passeio pelos 30 anos de Bio-Manguinhos e pudesse fazer uma abordagem, assim, desde que 

você entra ainda na primeira gestão do Akira, aí nós temos o Otávio Oliva, o João Quental, o 

Marcos Oliveira e agora o Akira novamente. Se você pudesse passear por essas gestões e nos 

dar a forma como você encarou e encara as formas como Bio-Manguinhos se desenvolveu ao 

longo desses anos todos em que você está aqui. 

 

AG – Olha, sinceramente, com exceção daquele período em que Bio-Manguinhos teve uma 

certa queda na sua capacidade de produção, e que nós tivemos que, realmente, dar uma virada, 

dar uma guinada que foi especialmente sentida na gestão do João Quental, Bio-Manguinhos 

sempre foi uma unidade que andou para frente, sempre foi uma unidade de trabalhar muito, de 

dar muita resposta, de dar muito resultado. Essa marca de Bio-Manguinhos é muito forte para 

mim. Mesmo naquele período, eu lhe digo: por mais que tenha sido para fora de Bio-
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Manguinhos um período em que estivemos até ameaçados – “é melhor fechar Bio-Manguinhos 

porque não tem como, é consumir dinheiro público e não dar resposta” –, foi um período que eu 

considero muito importante de Bio-Manguinhos. Porque eu acho que em geral as pessoas 

precisam chegar ao fundo do poço para dar essa virada, uma virada de postura, uma virada de 

resposta, entendeu? De se motivar de uma maneira diferente. 

 

 

CP – Ao que você atribui essa chegada no fundo do poço? 

 

AG – A erros de estratégia. São erros que talvez a gente não tenha mais, erros de estratégia de 

construir, por exemplo, uma planta industrial que consumiu milhões de reais para a produção 

de uma vacina que não tinha mais valor. Há erro no sentido de que, especialmente na área de 

vacinas, nós precisávamos dar um salto de uma atividade laboratorial para uma atividade 

industrial. O que eu estou vivendo em reativos hoje, vacinas viveu. Só que não tinha paralelo 

para olhar, se espelhar, e ter outras pessoas que pudessem sustentar. Na época, vacina era tudo. 

E vacina tendo que dar um salto de uma atividade laboratorial para uma atividade industrial, 

vocês não têm idéia do que é isso! Mas isso significa migrar para um outro Bio-Manguinhos. E 

nós demoramos em entender. Eu acho que nós demoramos muito, porque pensávamos que 

poderíamos assumir, dar conta dessa atividade industrial com as mesmas pessoas, estão 

entendendo? 

 

CP – Com a mesma cultura. 

 

AG – A mesma cultura. Isso não era possível, isso é um erro elementar. Nós estávamos ali e não 

tivemos essa capacidade de ver. Porque a gente estava vivendo o processo. E Bio-Manguinhos 

só deu resposta à medida que agregou outras pessoas, mudou a sua cultura, mudou seus 

processos, entendeu que tinha que trabalhar fortemente com resultados. Fortemente com 

resultados! E tinha que abrir mão e foi emblemático isso. Nós abrimos mão do orçamento da 

Fiocruz e fomos viver do orçamento da entrega da vacina. Porque isso também nos foi imposto. 

Culturalmente tivemos que mudar. Porque a gente não mamava mais nas tetas do governo.  

 

CP – Foi imposto a vocês ou vocês propuseram à Fiocruz? 

 

AG – Não, veja bem, isso estava muito pressionado. Porque teve um dado momento em que 

era... Se fosse hoje, estava maravilhoso. Porque a gente tinha o orçamento para produzir e ainda 

oferecer para o Ministério e Funasa que ainda pagavam por aquilo. Então, na verdade o governo 

pagava duas vezes. Pagava para manter tudo e pagava pelo produto. Legal para caramba, né? 

Tudo bem, mas só que isso causa uma situação. É uma situação esdrúxula e que não podia se 

sustentar. Sustentou por um tempo, mas com muita pressão. 

 

CP – Pressão do Ministério?  

 

AG – Do Ministério, da própria Fiocruz, de tudo, eu acho. Enfim, à medida que nós tivemos 

que fazer assim: “Nós não queremos mais o orçamento, nós só queremos o recurso que nós 

pudermos obter com a entrega das vacinas”. 
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CP – Que é o primeiro contrato de gestão com a Fiocruz. 

 

AG – É. Isso foi uma coisa. 

 

CP – Isso foi em que ano? Você lembra? 

 

AG – Não me lembro isso não. 

 

CP – Mais ou menos quando? 98? 

 

AG – Acho que 98, por aí. Acho que é por aí, talvez por aí. O doutor Akira, o pessoal lá vai 

saber isso melhor para você. 

 

CP – Foi na gestão do Marcos... 

 

AG – Não, isso foi anterior um pouquinho à gestão do doutor Marcos. Foi um pouquinho antes.  

 

CP – Com a Malu [Maria da Luz Leal]? 

 

AG – Não, não foi a Malu que tomou essa atitude. A Malu só fez uma manutenção... 

 

CP – João Quental, João Quental... 

 

AG – É, mas João estava muito... logo depois do João veio Otávio. 

 

CT – Não, Otávio vem antes do João.  

 

AG – Não, mas depois… 

 

CT – A Malu assume… 

 

AG – Está certo. A Malu assume interinamente, não é? 

 

CP – Enquanto se espera o Marcos Oliveira. 

 

AG – Aí o doutor Marcos Oliveira. Acho que foi nessa virada aí, acho que foi no início do 

doutor Marcos Oliveira, acho que foi nessa fase. Realmente. Acho que sim, o doutor Marcos. 

Mas eu não vou saber exatamente. Mas eu sei que isso foi emblemático. Por quê? É um exemplo 

muito categórico, mas não era só isso. Eu estava falando desse fundo do poço que a gente viveu, 

entendeu? Foi importante passar por aquela situação para que a gente pudesse ter uma outra 

postura de trabalho, de viver os processos, viver as coisas, de dar resposta às coisas e tal. Isso 

dá uma certa sensação de que a gente é capaz de fazer as coisas. Muito legal. E eu acho que Bio-

Manguinhos então... Mas eu estava respondendo, voltando um pouco. Por que Bio-Manguinhos 

teve essa queda? Eu acho que foi em função dessas coisas. A gente precisava dar resposta sim 

para um investimento enorme que foi feito, para uma planta. Não estávamos preparados e só 

conseguimos sair do fundo do poço à medida que a gente conseguiu mudar nossa cultura, nossa 



 

 

43 

 

forma de ver as coisas, de trabalhar e buscar resultados e melhorias o tempo inteiro, investir 

fortemente em qualidade, em garantia, em tudo isso. Para garantir os produtos, para os produtos 

retomarem qualidade. E eu acho que doutor Marcos teve um papel muito importante também, 

no sentido de tentar resgatar a imagem de Bio-Manguinhos enquanto uma unidade que estava 

virando o jogo, porque era viável, era produtivo, era tudo isso.  

 

CP – Antes de chegar na gestão do Marcos, você colocaria, por exemplo, a questão da eleição 

do diretor – isso foi uma questão – como um empecilho ou algo que acabou contribuindo para 

essa descida da ladeira? Ou seja, uma cultura corporativista?  

 

AG – Não, sinceramente não. 

 

CP - Você tem a gestão do Otávio e do Quental, e aí Bio-Manguinhos opta por não mais 

escolher. Aí é o que leva a dizer que existia uma crítica a um certo... 

 

AG – A um certo corporativismo.  

 

CP – Que teria se assenhorado da instituição e isso... 

 

AG – Mas não é. Ao contrário, na minha visão é ao contrário. Na verdade, a gente não queria 

mais que tivesse esse processo eleitoral, por quê? Porque talvez não tivesse espaço mais para 

isso. Não pelas pessoas, mas pela ameaça de vir alguém que não desse conta de uma atividade, 

de uma outra forma que precisava ser executada com a busca, o tempo todo, por resultado, por 

querer fazer melhor e mais barato, entendeu? Por ser aquela camisa de vestir mesmo, entendeu? 

É pelo risco, não pelo... Quer dizer, o que a gente queria assegurar naquela época? O que a gente 

queria assegurar uma estrutura que tivesse sempre ameaçada. Se não der a resposta, tu vai cair 

fora, seja quem for que sentar naquela mesa de diretor. Ou dá uma resposta – e dá uma resposta 

desse jeito, dando resultados objetivos –, ou então ia embora. Se fosse por um processo eleitoral, 

isso era impossível fazer, entendeu? Mas era mais no sentido de quê? De não deixar acontecer, 

de garantir aqueles ganhos, de mudança de cultura, eu acho. Entendeu? Porque você... Eu acho 

que mais por isso, para garantir mesmo. Já que a gente estava mudando e a gente estava tendo 

que ser “empresa”, entre aspas, de dar conta do resultado, de dar conta de compromisso, de dar 

conta de ser cada vez melhor e mais produtivo, etc, etc e tal, entendeu? Que isso também pudesse 

também ser do primeiro, do diretor, até o ultimo. 

 

CP – Ainda nesse mesmo campo, a gente está testando hipóteses. Parece que todas as vezes o 

processo eleitoral teve mais de um concorrente. Ou não? Mesmo com minoritários.  

 

AG – Teve umas concorrências, mas que nunca foram assim... As eleições sempre foram muito 

previsíveis, digamos assim. Todo mundo sabia... 

 

CP – Mas você acha que esse processo eleitoral podia, de alguma forma, esgarçar o tecido da 

instituição e gerar uma situação em que nenhum grupo consegue ter domínio? 

 

AG – Não sei. A impressão que eu tenho, assim, o que me vem na cabeça é que a gente não 

tinha mais tempo de ficar brincando de política eleitoral, entendeu? A gente tinha que dar conta 
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do trabalho. A gente tinha que dar conta de realizar tudo de uma maneira melhor, porque a gente 

estava num sufoco. A gente estava tendo que provar para nós e para todo mundo que a gente 

tinha viabilidade, que tinha que dar certo, não tinha como. Então eu acho que até o fato das 

próprias ações inerentes a esse processo, seja de parar para fazer eleição, ver quem pode, quem 

não pode, não cabia mais. Naquele momento não cabia. Naquele momento estava exacerbada a 

necessidade de trabalhar de forma pragmática mesmo, incansavelmente, pelo resultado. E isso 

foi feito em torno de alguém que a gente achava que teria capacidade e potencial para fazer. 

Trazido pelo doutor Akira – porque o doutor Marcos veio pelo doutor Akira – e que foi uma 

pessoa extremamente competente. Nossa, eu... 

 

CP – Você estava dizendo agora que ele contribuiu muito para mudar a imagem de Bio-

Manguinhos, mostrando que seria capaz. 

 

AG – Muito, muito. Fazendo o marketing dele e da unidade de uma forma muito competente. 

O doutor Marcos realmente é um executivo, assim... Eu apostaria muito, todas as fichas nele. 

 

Fita 3 – Lado B 

 

AG – ...dificuldade enorme de articular, de buscar alternativas, de buscar outras coisas, de fazer 

tudo, o Doutor Akira tem, né? Mas executivo, de gestão? Doutor Marcos cometeu um erro, que 

foi o erro que o tirou da direção de Bio: foi achar que ele já poderia bancar uma disputa com a 

presidência da Fundação Oswaldo Cruz, com pessoas como o doutor Paulo Gadelha, Paulo 

Buss, essas pessoas que realmente têm uma outra escola, digamos assim. E na hora que o doutor 

Marcos achou que podia peitar esse grupo e essas pessoas, dizendo: “Vocês dependem muito de 

Bio-Manguinhos”, os caras falaram assim: “Pode pegar seu chapéu e ir embora. A gente dá 

nosso jeito”.  

 

CP – Isso em torno do diretamente arrecadado? 

 

AG – Também. Isso tudo fazia parte. O diretamente arrecadado fazia parte dessa cultura, que a 

gente já tinha outra cultura aqui, da vontade que a gente tinha de se estabelecer com níveis de 

produtividade, com níveis de desempenho diferenciados. 

 

CP – O Marcos na entrevista nos disse, por exemplo, que a presidência da Fiocruz não teria 

como induzir determinados processos aqui pela falta de recursos financeiros.  

 

AG – Pela falta de recursos financeiros. Sim, porque nós estávamos totalmente independentes. 

Acho que era nesse sentido que ele estava colocando. Porque, na prática, a presidência não tinha 

mais nenhuma ascendência sobre Bio-Manguinhos. Bio-Manguinhos tinha o seu orçamento, os 

seus recursos, não dependia mais nada de lá, entendeu? Mas eu acho que ele negligenciou o 

aspecto de que Bio-Manguinhos já tinha independência sob muitos aspectos, mas não tinha sob 

o aspecto político. E ele esqueceu, talvez, que existia um presidente com a possibilidade de 

destituí-lo enquanto diretor de uma unidade, entendeu? Ou se não destituí-lo, aceitar a demissão 

dele, implementar um outro processo, etc. Tinha muito lastro também político de tempos 

passados. São pessoas que têm muita história, né? Eles se articulam e trabalham... 
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CP – O Marcos falou, por exemplo, que a capacidade de indução de Bio-Manguinhos era muito 

grande, que se quisesse, por exemplo, encurtar a distância entre a pesquisa básica e a produção, 

teria os recursos financeiros para bancar essa... 

 

AG – Ele fez isso, implementou essa política que até hoje é exitosa, no sentido de identificar 

núcleos de excelência que tivessem capacidade de dar respostas específicas às nossas 

necessidades, negociar acordos para que essas pessoas pudessem atuar para alcançar os nossos 

objetivos e, em contrapartida, financiar a atividade desses grupos,entendeu? Ele fez isso, ele 

instituiu as cartas-compromisso. Aliás, pela área de reativos para diagnóstico, eu fui com o 

doutor Marcos Oliveira em todos os centros de pesquisa da Fiocruz, no IOC, fazendo uma 

propaganda institucional, dizendo que Bio-Manguinhos estava mudando. 

 

CP – Na Bahia... 

 

AG – Na Bahia, em Recife, Minas Gerais, no IOC, nós fomos a todos os lugares. Ele fazia essa 

propaganda, a gente identificava essas possibilidades - e reativos podia mais rapidamente. Então 

ele utilizou esse mecanismo para refazer a imagem de Bio e, ao mesmo tempo, angariar aliados 

e apoios políticos. Ele era muito inteligente realmente, muito hábil. Mas... 

 

CP – Não foi o suficiente para... 

 

AG – Não foi o suficiente para dar uma volta no pessoal aí [risos], que você também conhece 

bem as pessoas. E que são pessoas de muito valor também, que tem bagagem, tem experiência, 

tem visão. Estão aí, né? 

 

CP – Agora Bio-Manguinhos volta a eleger um diretor. 

 

AG – Sim. Mas volta a eleger um diretor sob condições absolutamente especiais. 

 

CP – Você diria que hoje a cultura interna estaria menos propensa a ser capturada por um 

discurso populista de candidatos aqui? 

 

AG – Até mais do que isso. 

 

CP – Você tem situações em que, por exemplo, instituições em que se ganhou uma eleição 

oferecendo bolsa, salário família, bolsa de alimentação, uma coisa assim. Tem isso. Ou de 

pessoas que não estavam exatamente qualificadas para determinado cargo, mas exerciam uma 

liderança. Você acha que Bio-Manguinhos tem uma cultura hoje suficiente que possa... 

 

AG – Tem suficiente cultura para blindar esse tipo de atuação, sem dúvida nenhuma ele 

expurgaria situações como essa.  

 

CP – Você acha que as questões corporativas e as questões empresariais, não têm capacidade 

mais de...  

 



 

 

46 

 

AG – Não têm mais. De duas maneiras. Eu acho que a pessoa, para sentar aqui, para falar assim: 

“Eu vou lá disputar”, vai pensar duas vezes. Porque eu acho que é uma batata quente para 

caramba para quem não quiser e não tiver capacidade, realmente, de arregaçar muito a camisa e 

dar o sangue mesmo. Nem só dar o sangue por dedicação. Dar o sangue com dedicação e 

competência. Porque Bio-Manguinhos cresceu demais. Não só pelo aspecto do faturamento, em 

termos de dinheiro. Bio-Manguinhos hoje tem um faturamento equivalente a uma grande cidade 

brasileira, a uma prefeitura de uma grande cidade, não é pequeno. R$ 500 milhões de reais é 

algo bastante significativo. Uma boa cidade. 

 

CP – Contra os 190 da Fiocruz. 

 

AG – É. Se bem que esse número da Fiocruz é só o oficial, né? Porque a Fiocruz tem uma 

capacidade de arrecadação muitíssimo maior. Vamos botar os projetos, tudo o que chega de 

dinheiro aí, não é fácil. Mas Bio-Manguinhos é contabilizado assim, mais fácil. Mas enfim, eu 

acho que tem essa questão. A outra questão que inibe iniciativas aventureiras, iniciativas 

populistas, iniciativas de vir e: “Oh, vem cá, vamos bater um papo”. Isso não dá mais. Tanto 

pelo aspecto de que não ia dar para administrar a questão, como por outro lado: eu acho que as 

pessoas hoje estão tão... É tão forte essa cultura de trabalhar por resultados, de buscar mais e de 

dar resposta, que se sentar alguém vai sair rápido. Porque vai ser um negócio, não vai ter espaço 

mais. Acho que em uma semana tem uma revolução aqui dentro. 

 

CP – Então, nesse sentido, você acha que... 

 

AG – Nós estamos ferrados, porque nós não temos sucessão em Bio-Manguinhos. 

 

CP – Pois é, é isso que eu ia te perguntar. Não existe um staff que, independente de quem sentar 

lá em cima... Você falou: “Alguém que sente lá em cima e seja incompetente, vai rodar em 

pouco tempo”. 

 

AG – Em pouquíssimo tempo. 

 

CP – Porque vai ter um staff que vai fazer... Esse staff não seguraria o andamento dessa 

máquina? 

 

AG – Seguraria se tivesse uma identificação com esse cara que está sentado em cima. 

 

CP – Ou seja, eu estou tirando o peso relativo. 

 

AG – Pode tirar, tá bom. Nesse aspecto tem. Mas para se conseguir essa articulação e essa 

harmonia desse segundo nível, segundo, terceiro nível que sustentaria, sem dúvida, a unidade... 

Doutor Akira, hoje, pode viajar, ficar um mês fora, tudo bem. Ele vem e a coisa... Até muda a 

dinâmica, mas ele pode viajar, não tem problema, Bio-Manguinhos vai estar aí. Agora, precisa 

ter essa coisa acomodada, articulada. Eu acho que essa gestão do doutor Akira tem que ser 

marcada por ele fazer os seus sucessores, os potenciais sucessores. E mais do que isso: fazer um 

acordo no sentido de identificar alguém que possa naturalmente vir a ocupar o lugar dele numa 

próxima gestão, porque eu acho que deve ser a última gestão do Doutor Akira. Mas se essa coisa 
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não acontecer, ele tem muita responsabilidade nisso, na minha opinião. Se ele não souber fazer 

esse trabalho, fazer essas articulações, pode ser que surjam problemas. Porque, de repente, um 

se sente competente, outro também se sente competente, mas certamente esses não têm a 

competência integral. Ou se faz um grande acordo para alguém sentar ali e administrar isso bem 

e tal, nesses dois, três níveis que têm abaixo da direção, que realmente levam a unidade na boa, 

ou poderemos ter problemas. 

 

CP – Hoje em dia, a possibilidade desses rachas... Você diria que têm uma agenda consensual 

perpassando todas as áreas, o que diminuiria talvez as tensões e a possibilidade de racha? Ou 

tem áreas que ainda não são consensuais por determinados caminhos, o que determinaria uma 

ruptura? 

 

AG – Eu acho que são frágeis. A minha visão é que são muito frágeis esses consensos. Quer 

dizer, o próprio fato de o Doutor Akira, principalmente, ter estabelecido a organização de Bio-

Manguinhos na presença de três vice-diretores e, na prática, com mais um – que não 

conseguimos ainda, mas teremos quatro –, por áreas temáticas, isso já pressupõe interesses de 

cada uma das áreas e competências também de cada uma das áreas. Eu posso estar errado na 

minha avaliação, mas, na minha opinião, nenhum dos vice-diretores têm, por exemplo, o 

carisma e as competências de atuação nas áreas como um todo, entendeu? Todos têm potencial 

para isso, mas precisaria... Acho que o Doutor Akira precisaria chamar as pessoas, chamar essas 

principais lideranças, os vices, alguns três ou quatro que são lideranças na unidade e já desenhar 

uma perspectiva, um acordo. Não sei bem como fazer isso, sinceramente. Às vezes fico 

pensando nisso com certa preocupação, mas não consigo estabelecer uma boa estratégia de 

como é que seria. Mas tenho a impressão de que o doutor Akira, no alto da sua experiência de 

30 anos de gestão pública e de atuação na liderança, conhecendo as pessoas que estão abaixo 

dele profundamente – ele conhece profundamente as pessoas – deve ter alguma estratégia. Se 

ele acreditar que essa é a última gestão dele, pelo menos enquanto diretor, porque eu não gostaria 

que o doutor Akira se afastasse, acho que o Doutor Akira deveria permanecer por muitos anos 

conosco. Aliás, eu tenho a impressão de que se ele saísse ia ser um problema para ele mesmo. 

Não é que ele morre, mas ele ia ficar muito triste mesmo. Porque ele vive para trabalhar, ele 

vive para isso aqui, eu acho, mais do que para a família dele. Mas se ele entender que é a última... 

Na próxima eleição ele não pode, o problema [inaudível] nem pode. Ele deverá estar tomando 

providências no sentido de buscar, ou isso, ou um grande acordo em que possam essas 

lideranças, cada qual dentro das suas competências, das suas áreas de atuação, aceitar a ascensão 

de alguém e manter essa coisa toda funcionando, ou então buscar um sucessor, investir nessa 

pessoa, para que essa pessoa possa ganhar as outras competências ou criar outras competências 

que são necessárias para dominar todas. Dominar para poder ter uma ascendência, uma 

respeitabilidade de todas essas áreas, dessas lideranças, e poder tocar Bio-manguinhos para 

frente. É difícil, eu acho. Mas eu acho que Bio-Manguinhos está blindada hoje de atuações. Não 

estou dizendo que o diretor de Bio-Manguinhos na próxima gestão tenha que ser alguém de 

dentro de Bio-Manguinhos. Talvez passe por identificar uma pessoa de fora, mas que tenha 

respeitabilidade e a admiração de quem está nesse estado. Talvez fosse até mais fácil.  

 

CP – E essa pessoa seria um cientista ou um gerente? 
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AG – Veja bem, a minha origem é da área técnica e a minha opinião é que eu prefiro ter um 

diretor técnico com qualidades de gestão e de administração, do que ter um administrador numa 

empresa como a nossa, que é uma empresa essencialmente de tecnologia. Não é que eu esteja 

dizendo que não possa. Pode. Doutor Marcos Oliveira é um exemplo vivo. Mas eu lhe digo: o 

doutor Marcos Oliveira é uma pessoa absolutamente especial. Ele conversava comigo sobre um 

assunto que eu domino hoje. E ele ouvia. Amanhã ele sabia igual ou mais do que eu sobre aquele 

assunto. Porque ele, em um, dois dias, tinha uma capacidade de absorver os conhecimentos e 

buscar outras coisas que era algo impressionante. Impressionante mesmo. Se eu conversasse 

com ele hoje sobre diagnóstico de HIV, algo absolutamente dominado por mim... Conversava 

com ele, ele absorvia essas informações. Amanhã, se ele fosse conversar comigo, conversava 

num outro patamar. Ele era um cara absolutamente assim, por mais que ele fosse de gestão... Eu 

lhe digo: quando ele saiu daqui, se ele não conhecia mais, ele conhecia igual ao nosso elenco de 

produção sobre vacinas. Garanto isso, te garanto. Porque ele inclusive negociou muitos 

convênios, muitos contratos, muitas coisas, independente. Porque ele, realmente, dominava o 

assunto, tinha uma capacidade de dominar o assunto que era um negócio espetacular. Era uma 

pessoa, assim, diferenciada mesmo. Era um cara safo. Entrou pela mão do Doutor Akira e foi 

conquistando as pessoas. Hoje, então, teria que ter alguém com essa capacidade e competência. 

Porque eu lhe digo: ele não sentaria à toa. Ele sentou porque veio via doutor Akira, tal, tal, tal, 

teve um pouco isso. Hoje talvez tivesse que ser. Seria possível. Mas voltando à tua pergunta 

especificamente: eu prefiro uma pessoa que seja da área técnica, com competências da gestão e 

administração. Eu prefiro. Mas...  

 

CP – Você tem mais? 

 

CT – Não. Tem alguma coisa que você gostaria de falar, alguma coisa que a gente não tocou 

depois de falar tanto? 

 

AG – Não. Eu acho até que a gente até falou muito de perspectiva de futuro e tal. Talvez não 

tenha conseguido passar para vocês muito dessa coisa do relato histórico mesmo das coisas, 

assim, da área de reativos para diagnóstico. Mas eu acho... 

 

CT – Porque a gente tem uma entrevista sua também. Então... 

 

AG – É? Mas eu acho que realmente o futuro da área de reativos vai ser muito mais legal. E foi 

bom ter falado mais das perspectivas para o futuro do que do passado. 

 

CP – Do passado você acha que ficou alguma coisa fundamental aí que a gente não tocou? 

 

AG – Não, não acho que seja não. Acho que talvez... Não sei. Eu acho que de uma maneira a 

gente tocou no assunto. Eu acho que duas coisas foram muito importantes para que a gente hoje 

esteja falando sobre a área de reativos para diagnóstico em Bio-Manguinhos. Uma delas foi a 

estreita e contínua associação e apoio que a gente teve com os diversos laboratórios do IOC, a 

área de pesquisa mesmo da Fiocruz. Isso foi sempre muito importante para a gente e ainda existe. 

E a segunda, eu acho, foi realmente a possibilidade de ter tido apoio dessas áreas consolidadas 

de vacina, entendeu? Porque realmente a gente fazia coisas e fornecia coisas que não eram 

passíveis de dar lucro, mas éramos subsidiados pelas outras áreas de Bio-Manguinhos, dando 
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apoio. Isso é importante. Por isso que a gente está aqui. Essa coisa tende a mudar daqui para 

frente. Realmente tende a mudar para a gente ser auto-suficiente no âmbito de Bio-Manguinhos. 

A tendência é essa, é a área de reativos realmente deslanchar. Se a gente tiver uma estrutura e 

uma organização de unidades de negócio, mais ainda esse potencial aumenta. É o que eu 

acredito. Eu acho que é isso, acho que essas coisas são base. Acho que não adianta ficar falando 

de pessoas... Realmente vieram muitas pessoas atuando nisso ao longo do tempo, entendeu? 

Emílson, Edmilson, Lucia, Eliane, Marcos... Todas essas pessoas, todo mundo foi muito... A 

área de reativos, em geral, eu acho que até como a parte de vacinas também, mas a parte de 

vacinas nem tanto. Mas a parte de reativos, como era pequena, sempre foi calcada um pouco em 

cima da atuação das pessoas, enfim, do comprometimento dessas pessoas, da possibilidade de 

dedicação e de capacidade, de competência dessas pessoas. Então a história de reativos vai fazer 

um pouco parte da história dessas pessoas. Mas é um pouco diferente de vacinas, que era uma 

coisa mais estruturada, mais diferenciada. Mas acho que é isso. Não sei se teria alguma coisa 

para destacar ou para falar. 

 

CP – A gente queria te agradecer. 

 

CT – Obrigada. 

 

AG – Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom falar, lembrar essas coisas e tal. E refletir, 

porque conversando a gente vai refletindo sobre essas coisas, né? É isso mesmo. É bom parar e 

falar nisso. 

 

CT – Obrigada.  

 

 

 

 


