PrOgraMa De
fOrMaÇÃO aPliCaDa
DOs serviDOres
Da aNvisa

introdução
A proximidade estabelecida entre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e
a Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade (CGDC), do Conselho
de Governo, da Presidência da República, ao viabilizar a articulação entre a Agência e os
diversos setores produtivos, bem como com as agências estatais de fomento produtivo,
consolidou a necessidade de fornecer aos servidores da Anvisa uma formação que contemplasse além de uma profunda e completa base de saúde pública, uma visão complementar do mercado industrial brasileiro e da intersetorialidade da vigilância sanitária.
Nesse sentido, estabeleceu-se, para os novos servidores da Anvisa aprovados no concurso de 2013 e que tomaram posse e iniciaram suas atividades na agência em abril de
2014, um programa de formação com uma perspectiva econômica que viabilizasse a
percepção e discussão dos impactos regulatórios nos processos produtivos, no mercado industrial e, consequentemente, na economia nacional, fornecendo aos servidores
da Anvisa uma visão complementar e sistêmica, mais ampla e interconectada com as
demais políticas setoriais do governo.
Para estruturar e coordenar as atividades de articulação, preparação e execução da primeira turma de formação, foi firmado o Protocolo de Cooperação Técnica e Operacional
em janeiro de 2014 entre a Anvisa e o Movimento Brasil Competitivo (MBC), e o programa foi intitulado “Programa de Formação Aplicada dos Servidores da Anvisa”, a partir
das diretrizes gerais constantes de documento original da Anvisa intitulado “Formação
Avançada dos Novos Servidores da Anvisa”. As principais ações de preparação e execução da Turma 1 do Programa encontram-se descritas neste relatório.

Objetivos
Desenvolver competências associadas à capacidade de analisar os impactos das ações
regulatórias da Anvisa nos setores regulados, especialmente no industrial, fomentar
o pensamento crítico sobre os processos de trabalho desenvolvidos na agência, bem
como as habilidades necessárias para a ação propositiva.

Estrutura do Programa (Módulos)
Módulo I
Seminário “Contextualização Econômica e Industrial” - Fornecer uma visão geral do
contexto econômico e produtivo dos mercados regulados pela Anvisa, promovendo
um diálogo crítico com as práticas de regulação de vigilância sanitária desenvolvidas
na Agência.

Módulo II
Visitas a complexos industriais - Observar a prática da atividade industrial, com ênfase
no impacto da regulação exercida pela Anvisa sobre as empresas.

Módulo III
Discussão orientada - Retomar o contexto geral apresentado, após a experimentação
prática do processo produtivo, para promover um diálogo crítico com as práticas de
regulação de vigilância sanitária desenvolvidas internamente pela Anvisa.
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Público-alvo
Participação facultativa para os servidores aprovados no concurso de 2013 nos
cargos de especialistas em Regulação e Vigilância Sanitária, técnicos em Regulação e analistas administrativos, de acordo com a tabela abaixo:
CARGO

POSSE

PARTICIPANTES

PARTICIPAÇÃO

% DA TURMA 1

Especialistas em Regulação e
Vigilância Sanitária

157

152

97%

58%

Técnicos em Regulação

100

95

95%

36%

Analistas administrativos

21

15

71%

6%

Total

278

262

94%

100%

Parceiros
A articulação do MBC com entidades setoriais buscou parceiros que indicassem
conteúdo, palestrantes, fábricas e que também apoiassem financeiramente o
Programa. Como o foco da primeira turma, definido pela Anvisa e pelo MBC, foi
voltado ao setor de insumos farmacêuticos e medicamentos, três entidades apoiaram a realização da primeira turma do Programa: Grupo FarmaBrasil, Associação
da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma) e o Sindicato da Indústria de
Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma).
A parceria com os Correios, que gentilmente cederam o auditório de sua Universidade Corporativa onde aconteceram os Módulos I e III do Programa, foi fundamental para a realização do Programa.

Grandes números

15PAINÉIS 30ENTIDADES
PÚBLICAS E PRIVADAS

39PALESTRANTES

30HORAS DE VÍDEO
41HORAS DE ÁUDIO

1.200SLIDES DE APRESENTAÇÕES

19GRUPOS 9PARQUES INDUSTRIAIS

3UNIDADES DA FEDERAÇÃO 256SERVIDORES
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Módulo I

Palestras e Debates
Objetivo
Fornecer uma visão geral do contexto econômico e produtivo de mercados regulados pela Anvisa, focando os impactos regulatórios nos processos produtivos, na
logística, no Controle de Qualidade e Pesquisa e Desenvolvimento.

Da esquerda para a direita: Claudio Gastal, secretário executivo da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade da Presidência da
República - CGDC | Reginaldo Arcuri, presidente executivo do Grupo FarmaBrasil e membro do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo - MBC
| Dirceu Barbano, diretor-presidente da Anvisa | Tatiana Ribeiro, superintendente do MBC | Pablo Cesário, gerente executivo de Relacionamento
com Poder Executivo da Confederação Nacional da Indústria - CNI

“

Quanto mais eficientes forem esses mercados,
quanto menos assimetrias existirem entre quem
consome e quem produz e quem comercializa,
mais acesso e acesso mais qualificado as
pessoas terão a essas tecnologias.”
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Painel de Abertura
“É uma honra enorme poder fazer a abertura desse Programa de Formação Aplicada. Houve um esforço muito grande da Anvisa e dos parceiros que trabalharam
muito para realizar algo diferente e que seja atrativo e que possa representar para
vocês que estão chegando um momento de demonstrar o que é possível ser feito
quando pensamos de maneira moderna e firmamos parcerias importantes.
O programa foi pensado como um momento de recepção de vocês, para que possam ter um diálogo com a realidade na qual estarão inseridos. Nós não existimos
se não existirem os mercados regulados. Nós temos de ter muita capacidade de
cumprir o papel fundamental e essencial de proteção à saúde, mas temos de ter
um diálogo muito franco e muito aberto, pois quanto mais eficientes forem os
mercados e quanto mais eficientes forem as empresas que produzem, que comercializem, que entregam e que utilizam essas tecnologias que são aprovadas por
nós, melhor será o nosso trabalho.
O programa será oferecido ao conjunto dos outros servidores da Anvisa, por isso
esperamos que vocês exerçam um papel crítico e responsável para ajudar a tornar
o programa perene e melhor que esta primeira versão.”
Dirceu Barbano, Anvisa
“Um dos aspectos mais interessantes e importantes do Programa é como trazer
vocês, novos servidores, que têm uma responsabilidade tão grande, para perto
da realidade e do dia a dia das empresas. Uma boa regulação de mercado está
diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico, pois dá sinais claros do
que se espera das empresas, garante condições isonômicas de competir em condições iguais e ainda é um elemento fundamental para a inovação que ao fim leva
ao desenvolvimento econômico. Saúde pública e o desenvolvimento econômico
podem andar juntos.”
Pablo Cesário, CNI
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PALESTRA MAGNA
“A Anvisa é hoje uma agência de classe mundial, uma referência para todo o setor privado por ela regulado. Quem é regulado pela Anvisa, ao sair do Brasil, tem
certeza que seus produtos são considerados produtos que passaram por um crivo extremamente competente e extremamente severo, e portanto com todas as
garantias de segurança, eficácia e qualidade necessárias para competir com qualquer outro produto ou processo no mundo.
É possível ao Brasil dar um salto tecnológico na indústria farmacêutica, porque a
Anvisa se prepara cada vez mais, não apenas para garantir a segurança e eficácia e
sem abrir mão de seu caráter regulatório e vigilante, mas focada também na inovação e na elaboração, junto do setor privado, dos novos medicamentos e produtos médicos e hospitalares, como ocorreu em outros setores. Vocês têm chance de
ativar e acelerar esse processo. Nós da indústria temos essa oportunidade preciosa
de estar com vocês na hora em que estão chegando, e construir uma relação de
confiança, respeitando o caráter determinante da Anvisa, para que possamos, em
nome do país, evoluirmos juntos nessa área.
O que esperamos, como indústria e cidadãos, é que vocês sejam efetivamente capazes de manter a Anvisa em movimento e evolução, mantendo a ideia de que
inovar é algo essencial e tarefa de todos.”

Reginaldo Arcuri, presidente executivo do Grupo FarmaBrasil e membro do Conselho Superior do MBC

Comentário do servidor participante:
“Gostei bastante da palestra magna, onde foi ressaltado que a competitividade está baseada na produtividade e na
inovação e falado sobre o papel essencial da Anvisa.”
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Painel Produtividade e
competitividade da indústria brasileira

Da esquerda para a direita: JACKSON DE TONI, gerente de planejamento da Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial - ABDI | CLAUDIO GASTAL, secretário executivo da CGDC (moderador) | FERNANDA DE NEGRI, Diretora
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - Ipea

“Um dos grandes desafios no próximo período da economia brasileira é como ampliar a produtividade e a eficiência da economia, que sustentará o crescimento
econômico brasileiro no longo prazo. Há várias questões que impedem, retardam
e dificultam o crescimento da produtividade no Brasil, associadas à infraestrutura,
tecnologia e inclusive às questões burocráticas e regulatórias.”
Fernanda De Negri, Ipea
“Temos um grande desafio em fazer a transição de uma economia que compete
baseada em custos e em vantagens competitivas naturais, para uma economia
que compete baseada em agregação em conhecimento – a tão falada e necessária
inovação – e em vantagens competitivas construídas, as competências da economia do conhecimento que a área da saúde exige, demanda e cria pelo alto nível de
investimento em P&D do setor.
Este Programa é uma iniciativa louvável e meritória que deveria ser estendida a
todas as agências reguladoras, porque traz o sentido de realidade dentro da burocracia do estado.
Quando vocês estão trabalhando com ação regulatória, fundamental para diversos setores da indústria, vocês estão sendo parte ativa do contexto da política industrial, que precisa de uma postura firme, cooperativa e rigorosa, para que se
cumpram as leis e tenhamos a maior eficiência e eficácia possível. Isso vai repercutir na indústria e na capacidade de competir nos setores regulados por vocês”.
Jackson De Toni, ABDI
Comentário
do servidor
participante:
Comentário
do servidor
participante:
“Embora alguns palestrantes tenham utilizado linguagem de difícil compreensão para as
pessoas
com
pouco
conhecimento
em
economia,
os painéis
foramtécnica
importantes
conscientizar
os servidores
da Anvisa
“Embora alguns palestrantes tenham
utilizado
linguagem
para para
as pessoas
com pouco
conhecimento
emacerca
da situação
industrial
e
econômica
do
brasil
e
como
a
Anvisa
se
insere
nesse
contexto.
”
economia, os painéis foram importantes para conscientizar os servidores da Anvisa acerca da situação industrial e
econômica do Brasil e como a Anvisa se insere nesse contexto.”
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Painel Mercado Industrial no Brasil:
o peso da indústria na economia
“Os países hoje, inclusive o Brasil, participam muito mais da economia mundial do que há dez ou quinze anos,
fazendo parte das cadeias globais de
valor. O que importa hoje para os países não é ter ou não ter indústria, mas
que tipo de indústria e como participar
dessas cadeias globais de valor.
Da esquerda para a direita: Jorge Arbache, assessor
da Presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) e professor de Economia
da Universidade de Brasília (UnB) | Danilo Garcia,
analista de Políticas e Indústria da CNI | Paulo Henrique Dantas Antonino, coordenador geral de Equipamentos e Material de Uso em Saúde do Ministério da
Saúde (Moderador) | Mansueto Almeida, técnico
em Planejamento e Pesquisa do Ipea

O setor de vocês é absolutamente crítico porque a demanda por soluções na área
de saúde deverá aumentar rapidamente nos próximos anos por conta do envelhecimento da população, o que exigirá um aumento da eficiência do setor de saúde,
para que ele não custe muito para o país. Muitos dos dilemas futuros do Brasil passam pela área de vocês, e se tem algo que vocês podem contribuir é tornar esse
setor mais eficiente, mais moderno e mais preparado para dar conta dos desafios
que o país enfrentará nos próximos anos.”
Jorge Arbache, BNDES
“Em um levantamento sobre nível de competitividade em 15 países selecionados, analisando aspectos como disponibilidade e custo de mão de obra, infraestrutura e logística,
educação, tecnologia e inovação, o Brasil está em 14º lugar na classificação geral. Ainda
há muito que fazer para trazer mais competitividade para a indústria nacional.”
Danilo Garcia, CNI
“A indústria brasileira tem hoje dificuldades para competir com produtores de
bens intensivos em trabalho instalados em países com baixo custo da mão de
obra, como também dificuldades para competir com produtores de bens intensivos em tecnologia instalados em países com altos níveis de produtividade.”
Mansueto Almeida, Ipea
Comentário do servidor participante:
“Os painéis do primeiro dia foram importantes para esclarecer que a boa atividade regulatória garante condições
isonômicas de competição no mercado, além de proteger e promover a saúde da população.”
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Painel Integridade na relação entre
Regulador e Setor Regulado
“Todas as unidades da Anvisa possuem
mecanismos para as atividades de controle, compliance e integridade. É responsabilidade do gestor da unidade
e de cada servidor se cercarem desses
controles internos.”
Walter Dantas, Anvisa

Da esquerda para a direita: Felipe Dantas, assessor
parlamentar da Controladoria-Geral da União (CGU) |
Marcelo Stopanovski, consultor anticorrupção
no escritório de advocacia Feldens Madruga e exsecretário de Prevenção à Corrupção da CGU | Walter
Dantas, auditor interno da Anvisa | Marcos Paulo
Rodrigues, coordenador de assuntos parlamentares
da Anvisa (Moderador)

“O Brasil é signatário de convenções internacionais que tratam do tema corrupção, da ONU, OEA e OCDE. Todas essas convenções obrigam o país a criar a punição da pessoa jurídica que de alguma forma corrompe o servidor público ou
a administração pública, com efetivas punições nas esferas administrativa, civil e
financeira contra essas pessoas jurídicas.”
Felipe Dantas, CGU
“Antigamente empresas de determinados países poderiam descontar do imposto
de renda despesas realizadas com corrupção em países do terceiro mundo. Isso
vem mudando fortemente a partir da mudança na legislação anticorrupção dos
EUA, que aumenta sua influência a partir do ano de 2012, ao mesmo tempo em
que cresce a capacidade do law enforcement no Brasil, ou seja, dos grupos que
estão pensando no cumprimento da lei.
Empresas que disputam mercados competitivos e que atuam sob conceitos de
lucros sustentáveis, que são sérias e que têm interesse na continuidade de sua
atuação nos mercados começam a se preocupar com danos reputacionais e de
imagem, causados por denúncias de corrupção.”
Marcelo Stopanovski, Feldens Madruga

Comentário do servidor participante:
“O painel trouxe um arcabouço bem extenso de leis que tratam e limitam a relação do ente regulador com o regulado”.
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Painel Ações da Câmara de Políticas
de Gestão, Desempenho e Competitividade
da Presidência da República

Da esquerda para a direita: André Vaz Lopes, superintendente de Gestão Interna da Anvisa (Moderador) | Valter
Correia, assessor especial de Modernização da Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
| Wagner Pinheiro de Oliveira, presidente dos Correios | Claudio Gastal, Secretário Executivo da CGDC

“A agenda de ações para modernização e melhoria da gestão pública, realizada
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em parceria com a Câmara
de Política de Gestão, atua em três eixos: melhoria da entrega de serviços para
cidadãos e empresas; melhoria da eficiência do gasto e aprimoramento da governança e da gestão dos meios.
Não adianta apenas melhorar processos de trabalho, é preciso também criar e extinguir alguns processos. Já vi servidores trabalhando por meses em processos
que não deveriam sequer existir. O uso da tecnologia deve ser feito após analisar,
melhorar e simplificar processos.
Este Programa busca levar a vocês novos servidores uma reflexão, para que já entrem no serviço público com uma visão diferente, voltada para os cidadãos e para
a competitividade do país.”
Valter Correia, MPOG
“Todos sabemos que os Correios precisam se reinventar, ampliando e diversificando suas possibilidades de ação. Em parceria com a CGDC, construímos alguns focos de atuação: a revisão do modelo empresarial e de governança, e um projeto de

Comentário do servidor participante:
“A palestra do presidente dos Correios, que apresentou os desafios dessa empresa pública de se reinventar em um
mercado cada vez mais virtual, competitivo e dinâmico, foi muito interessante, pois apresentou uma visão de inovação
do setor público que não tem sido muito debatida”.
“Foi uma ótima oportunidade para conhecer o trabalho realizado pela CGDC e ver como um método de gestão bem
elaborado pode proporcionar mais inovação, aumento da produtividade, da qualidade e também da segurança”.
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melhoria de gestão. Alguns resultados alcançados indicam uma redução potencial
anual de custos na ordem de R$ 320 milhões.”
Wagner Pinheiro de Oliveira, Correios
“A Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade surgiu como
uma iniciativa inovadora de trazer a temática da gestão, da melhoria de processos
e da busca de resultados para o centro do governo com apoio e condução de quatro ministros e quatro empresários, acreditando que a gestão pública é um fator
de aumento da competitividade do país.
Vocês são agentes de mudança; agir para transformar a Anvisa em uma agência
melhor, com resultados que a população veja e valorize e que o setor produtivo
veja e valorize, é o desafio de cada um de vocês.”
Claudio Gastal, CGDC

Painel Programas de Fomento à Produção
Nacional – Complexo Industrial da Saúde

Da esquerda para a direita: Maria Sueli Soares Felipe, Coordenadora de Inovação da ABDI (Moderadora) |
Rafael Paganotti Figueiredo, gerente do Departamento de Fármacos e Biotecnologia da Finep – Inovação e
Pesquisa | Eduardo Jorge Oliveira, diretor do departamento do Complexo Industrial e Inovação em Saúde do
Ministério da Saúde | Pedro Palmeira, chefe de departamento do BNDES

“Vocês na Anvisa tem uma participação importantíssima como elo no processo de
construção da política industrial da área de saúde: o Ministério da Saúde formula as
políticas ligadas às carências de desenvolvimento de medicamentos e equipamentos médicos, o BNDES e a Finep apoiam financeiramente as empresas nesse desenvolvimento. Como todo projeto aprovado na Finep é aprovado pelas suas metas
físicas e pelos objetivos de entrega final, sempre tem uma etapa em que as empresas vão depender do trabalho de vocês. O trabalho dos financiadores só fará sentido
para ajudar a transformar o país se vocês ajudarem a transformar o país também.”
Rafael Paganotti Figueiredo, Finep
“O complexo industrial da saúde representa hoje no Brasil cerca de 35% do esforço nacional de P&D, sendo a área de maior crescimento do esforço de inovação do mundo.
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A utilização do instrumento do uso do poder de compra do estado para, de forma
concreta, estimular produção e inovação no setor de saúde, há muitos anos utilizado por EUA e União Europeia, só agora tem no Brasil suas primeiras iniciativas e
estratégias para utilização.
No sentido de estimular a produção e a inovação nacionais na área de saúde, o Ministério da Saúde otimiza o poder de compra por meio das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), encomendas tecnológicas e uso de margens de preferência. ”
Eduardo Jorge Oliveira, MS
“Os desafios mudaram de cara para o BNDES, passados 62 anos de sua existência: se no passado o desafio era estruturar uma indústria de base, hoje é tornar
as indústrias brasileiras mais densas em tecnologia. Por que essa migração para
empresas de média-alta e alta intensidade tecnológica? Porque o investimento
em uma indústria de alta tecnologia tem forte impacto na melhoria do país, na
melhoria de seus termos de troca com o resto do mundo, no encadeamento com
outras cadeias produtivas, na indução de conhecimento científico e tecnológico.
Nossa área de atuação, a área de saúde, é intensa em tecnologia. Nos EUA a indústria que mais recebe recursos em inovação, públicos e privados, é a indústria de
saúde, só perdendo para a indústria de defesa naquele país.
O papel do BNDES é buscar mecanismos de apoio e de financiamento para que as empresas sejam capazes de se adequar à regulação da Anvisa. Nesse sentido, por volta de
2004 o banco lançou o Profarma – Programa de Apoio ao Complexo Industrial da Saúde.
Temos um enorme déficit comercial no setor da saúde no Brasil, além do déficit em
conhecimento, em produtos de alta densidade tecnológica. O Ministério da Saúde
importa hoje todos os produtos de origem biotecnológica, nada é produzido no
Brasil, o que traz uma vulnerabilidade para nosso sistema de saúde e para a nossa
soberania, que não aceitável.
Vocês têm nas mãos um 'botãozinho', o 'botãozinho' do regulatório: se você girá-lo um pouquinho pra direita, você mata qualquer iniciativa de produção de
biológicos no Brasil, mas se você virá-lo com muita força para a esquerda, você
coloca em risco a segurança da população. Tem que ter uma inteligência enorme
de regulação ao girar esse 'botãozinho', de forma que garanta a segurança da população, mas ao mesmo tempo possibilite a construção de competências no Brasil
que permitirão produzir, a partir de 2016 ou 2017, o primeiro biossimilar feito no
Brasil, e para que um dia a gente possa, quem sabe, ter um biofármaco inovador
produzido no Brasil.”
Pedro Palmeira, BNDES

Comentário do servidor participante:
“O painel de Programas de Fomento à Produção Nacional trouxe um panorama geral da economia brasileira,
principalmente no que diz respeito ao setor industrial. Isso tornou ainda mais evidente a importância de se considerar
aspectos econômicos nas decisões regulatórias”.
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Painel Conceitos e processos de Inovação

Da esquerda para a direita: Roberto Alvarez, Gerente de Análise e Projetos Estratégicos da ABDI | Trajano
Augustus Tavares Quinhões, diretor-adjunto de Gestão Institucional da Anvisa (Moderador) | Maria Sueli
Soares Felipe, coordenadora de Inovação da ABDI

“Inovação e Tecnologia são chaves para a indústria brasileira, para a economia
brasileira, e são absolutamente críticas para o futuro do Brasil. Só mudaremos de
patamar econômico, aumentando o PIB per capita por exemplo, ao aumentarmos
o conteúdo inovador na nossa economia.
Uma série de transformações estão mudando a forma como nós trabalhamos,
como nós vivemos. E, no final da história, causaremos um enorme impacto com
aquilo que conseguiremos fazer no Brasil: como nós conseguiremos alocar mais
dinheiro para fazer mais tecnologia, como faremos para que as empresas brasileiras possam ir para o mundo, e como nós, no lado público, poderemos fazer com
que, cada vez mais, a gente produza riqueza no Brasil. Vocês têm um enorme desafio, que é balancear isso com a segurança de cada um de nós.”
Roberto Alvarez, ABDI
“Na área de saúde, nada avança sem que haja regulação, monitoramento e fiscalização, missões da Anvisa. A regulação é, na verdade, um fator controlador que
pode tanto estimular quanto inibir a inovação.
Quais serão as RDC utilizadas para regular um produto fitofármaco, uma molécula
isolada pura, produzida por uma levedura, que foi engenheirada metabolicamente
para uma rota metabólica inteira de vários genes que codificam para várias enzimas,
que transformam o produto inicial até o produto final dentro da levedura?
Vocês, como reguladores, e que estão hoje começando a carreira para trabalhar
nessa área na Anvisa, terão que estar sempre acompanhando a evolução do conhecimento, sempre em processo de formação e crescimento profissional.”
Maria Sueli Soares Felipe, ABDI

Comentário do servidor participante:
“O painel foi excelente, com uma palestra muito dinâmica mostrando exemplos reais de inovação e também prestando
esclarecimentos sobre a diferença entre inovação, invenção e pesquisa científica”.
“Esse momento de discussão sobre inovação foi essencial.”
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Painel Áreas de Fronteira Tecnológica
na Indústria Farmacêutica

Da esquerda para a direita: Maria Rita Passos-Bueno, professora titular do Departamento de Genética da Universidade de São Paulo (USP) e membro suplente do Conselho Científico da Anvisa | Glaucius Oliva, presidente
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | Pedro Binsfeld, assessor da Diretoria de Monitoramento da Anvisa (Moderador)

“Identifico aqui neste Programa um grupo de novos servidores de uma Agência
com um papel central para a segurança e para o desenvolvimento de nosso país,
porque mexe diretamente com a saúde da nossa população, ao mesmo tempo em
que mexe diretamente com as nossas possibilidades e expectativas de inovação e
inserção do Brasil no universo da inovação farmacêutica, que é talvez o principal
instrumento de avanço na qualidade de vida da população mundial.”
Glaucius Oliva, CNPq
“Algumas dificuldades no desenvolvimento de pesquisas no Brasil poderiam ser resolvidas, se houvesse uma maior interação entre os agentes que estabelecem as regras da regulação e os pesquisadores para melhorar a compreensão dos problemas.
Hoje há mais recursos para pesquisa, melhoramos a infraestrutura dos laboratórios,
temos pessoal treinado, e o tempo para chegada de reagentes melhorou, reduzindo
de um ano para cerca de dois meses. Mas ainda é um tempo muito grande, considerando a diferença para outros países onde os reagentes chegam no dia seguinte.
Um exemplo do impacto da demora na importação de reagentes pode ser visto quando mandamos um artigo para publicação. Muitas vezes ocorre que, por
sermos brasileiros, o preconceito de uma publicação estrangeira pede mais experimentos, que por sua vez pede mais e novos reagentes. A demora na chegada
desses reagentes pode comprometer os prazos para a publicação do artigo.
Há oportunidades de melhoria na simplificação de processos, no estabelecimento de regras adequadas e específicas para pesquisa, atualização de listas de materiais aprovados”.
Maria Rita Passos-Bueno, USP
Comentário do servidor participante:
“Da forma como foi apresentado, o painel reforçou o paradigma de que existe uma enorme distância entre a Academia,
a Indústria e a Agência Reguladora. Poderia ter havido um espaço maior para se discutir o impacto da regulação na
produção científica do país, dando enfoque nos aspectos que precisam ser melhorados na relação entre Agência
Reguladora e Centros de Pesquisa/Universidades”.
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Painel Dinâmica Produtiva e Inovação
na Indústria Farmacêutica

Da esquerda para a direita: Pedro Binsfeld, assessor da Diretoria de Monitoramento da Anvisa (Moderador) | Thiago Mares Guia, gerente médico e científico da Bionovis e representante do Grupo FarmaBrasil | Lauro Domingos Moretto, vice-presidente executivo do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no Estado de São
Paulo (Sindusfarma) | Pedro Bernardo, diretor da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma)

“O setor industrial farmacêutico do Brasil tem, como visão de futuro, várias oportunidades decorrentes de alguns aspectos, entre eles a demanda ainda crescente, face
ao aumento do poder aquisitivo da população, da ampliação da assistência farmacêutica e novos mecanismos de acesso aos medicamentos; o potencial de aumento
das exportações, em função da escala de produção existente e da convergência do
arcabouço regulatório com aqueles de agências de países com tradição em inovação; a adoção de critérios ICH já harmonizados para registro de medicamentos e IPEC/S para inspeção de BPF; de mecanismos que viabilizem a utilização das riquezas
potenciais da biodiversidade brasileira e da produção de insumos ativos, e por fim
de mecanismos que estimulem o investimento em unidades fabris, de desenvolvimento tecnológico e de recursos humanos especializados.”
Lauro Domingos Moretto, Sindusfarma
“A indústria farmacêutica gastou em 2011 aproximadamente US$135 bilhões em
P&D. Nesse mesmo ano, havia 932 medicamentos em desenvolvimento para todos os tipos de câncer, 200 para diabetes e 460 para doenças raras. Ainda a partir
de dados de 2011, foram lançados aproximadamente 35 novos produtos farmacêuticos, dentre os mais de 3.200 compostos em desenvolvimento. Entre 2007 e
2011, o número de novas entidades químicas ou biológicas lançadas no mercado
mundial caiu para 149 das 196 de uma década antes.
No Brasil há uma série de barreiras para uma produção dinâmica e de inovação,
entre elas a burocracia, tributação elevada e complexa, infraestrutura deficiente,
formação educacional de baixa qualidade, qualificação baixa da força de trabalho,

Comentário do servidor participante:
“Assunto muito interessante e importante para o Brasil, considerando a importância para o país das alianças das
empresas nacionais para desenvolvimento, por exemplo, de biossimilares”.
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exportação dependente de commodities e incentivo ao consumo interno, baixo
incentivo para exportação de produtos de valor agregado, baixo nível de investimento público e privado.”
Pedro Bernardo, Interfarma
“A Anvisa está extremamente alinhada com o que está sendo feito em mais alto
nível de rigor científico e ético no mundo. Tenho vivenciado na prática discussões
com a Anvisa e posso dar meu testemunho de que a interlocução técnica é do
mais alto nível. Temos interagido com empresas globais para o desenvolvimento
de biossimilares e não vemos nenhuma diferença no tipo de interlocução que temos com a Anvisa da interlocução que temos lá fora, com agências reguladoras de
outros países.
O rigor da Anvisa, por exemplo no caso de estudos clínicos para biossimilares, é
fundamental para termos condições de colocar produtos no mercado que sejam
de fato de qualidade global, e não apenas para serem usados no Brasil.”
Thiago Mares Guia, Grupo FarmaBrasil

Painel O mercado para o Complexo Industrial
da Saúde no Brasil e o impacto da regulação (Parte I)

Da esquerda para a direita: Luciano Lobo, gerente técnico-administrativo da Associação Brasileira das Indústrias
de Medicamentos Genéricos (Pró-Genéricos) | Nelson Mussolini, presidente executivo do Sindicato da Indústria
de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma) | Renato Alencar Porto, diretor da Anvisa
(Moderador) | Antônio Britto, presidente executivo da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa
(Interfarma) | Reginaldo Arcuri, presidente executivo do Grupo FarmaBrasil

“Esse é o ambiente que todos nós queremos e precisamos: a agência reguladora, por
meio de seus operadores, ou seja, seus técnicos e especialistas que efetivamente produzem suas análises e decisões, e a indústria, o setor regulado, discutindo de uma maneira organizada como fazer para construirmos uma indústria que atenda às necessidades do país, tanto da saúde pública como de desenvolvimento econômico. Nesse
sentido, vocês representam a semente de um novo tempo para a indústria brasileira.”
Reginaldo Arcuri, Grupo FarmaBrasil
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“Em uma conversa na Anvisa, sugerimos que os técnicos da Agência visitassem
chão de fábrica, porque, apesar de trabalhar há 30 anos em empresas do setor, eu
nunca havia pisado num chão de fábrica. Quando eu discutia na Anvisa a questão de embalagens, eu não entendia o impacto da mudança em 1 centímetro na
embalagem. Conhecendo a fábrica, eu descobri o que isso impactava: era preciso
mudar o ferramental da fabricante da embalagem, mudar a caixa de transporte,
mudar o pallet, todas as posições de depósito e recontratar todo o transporte. Um
centímetro na embalagem impactou no transporte da companhia, aumentado a
complexidade e custos da empresa. Sem conhecer a fábrica, eu achava que tudo
era mais fácil. Por isso a importância deste Programa para que vocês conheçam
um pouco o nosso lado industrial da questão.”
Nelson Mussolini, Sindusfarma
“Constatamos que a Anvisa , conquistou e merece ter conquistado nesses 15 anos
respeito pela qualidade e regulação que escreveu.
O primeiro papel da Anvisa é o de assegurar a qualidade sanitária no país. A participação inevitável – e desejável – da Agência em apoiar os projetos brasileiros
de desenvolvimento não pode preceder, substituir ou atropelar o papel da qualidade sanitária. O maior elogio que a Anvisa pode receber é ser técnica. Técnica
quer dizer: voltada ao interesse público. Público quer dizer: cumprir com a missão
da Agência, especialmente com a defesa sanitária. A Interfarma não quer menos
rigor, quer menos burocracia. Esse diálogo que começa agora entre vocês e a indústria, a partir deste Programa, é uma grande notícia para todos nós.”
Antônio Britto, Interfarma
“Essa é uma oportunidade única que vocês entenderão melhor daqui a alguns
anos, quando puderem ter no trabalho uma ideia do que a indústria farmacêutica
nacional faz nesse país.
É fundamental que tenhamos esse processo de interlocução porque só dessa forma conseguiremos desenvolver a indústria farmacêutica e fazer com que a Anvisa
se torne cada vez mais uma agência preponderante no estabelecimento de marcos regulatórios efetivos e rigorosos para essa indústria.”
Luciano Lobo, Pró-Genéricos

Comentário do servidor participante:
“A possibilidade de conhecer a visão do setor regulado amplia nossa compreensão do todo, o que contribui diretamente
para formação de uma visão mais abrangente e crítica do processo regulatório e seus impactos.”
“Interessante podermos ver as dificuldades do setor regulado e ouvir questionamentos interessantes de alguns
representantes sobre entraves na execução das políticas regulatórias da Anvisa.”
“Muito importante perceber o impacto das ações da Anvisa e as oportunidades de melhoria na regulação, sem descurar
da preocupação com o risco sanitário. Gostei do diálogo franco e aberto estabelecido entre os palestrantes e a plateia.”
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Painel O mercado para o Complexo Industrial
da Saúde no Brasil e o impacto da regulação (Parte II)

Da esquerda para a direita: Marcos Paulo Rodrigues, coordenador de assuntos parlamentares da Anvisa
(Moderador) | Henrique Tada, presidente executivo da Associação de Laboratórios Farmacêuticos Nacionais
(Alanac) | Ogari Pacheco, presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina,
Biotecnologia e suas Especialidades (Abifina) | Carlos Goulart, presidente executivo da Associação Brasileira
da Indústria de Alta Tecnologia de Equipamentos, Produtos e Suprimentos Médico-Hospitalares (Abimed) | Paulo
Henrique Fraccaro, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos
Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios (Abimo)

“O Brasil tem hoje, sujeitos à regulação e vigilância sanitária realizadas pela Anvisa,
cerca de 390 empresas de medicamentos, 3.700 produtores de cosméticos, 80 mil
farmácias e drogarias, 3.300 produtores de produtos para a saúde, 3 mil produtores de saneantes, 2 mil distribuidoras de medicamentos, 3.900 laboratórios de
análises clínicas, 15.500 serviços de radiodiagnóstico, 6.600 hospitais e, por fim, 2
mil serviços de hemoterapia.
Em relação à participação no mercado, em 2010 as empresas de medicamentos
de capital nacional detinham 25,6%, enquanto as de capital estrangeiro, 74,4% de
participação em valores. Já em 2013, as participações passaram respectivamente
para 49,7% e 50,3% .”
Henrique Tada, Alanac

20

RELATÓRIO DE RESULTADOS - TURMA I

“É preciso romper um paradigma que opõe a Anvisa e a indústria há muito tempo:
queixar-se da Anvisa, por conta de atrasos, demora, etc. Reconheço que a Anvisa
melhorou muito. Vocês, que representam o aumento do quadro de servidores da
agência, são a prova disso.”
Ogari Pacheco, Abifina
“O Brasil é o 7º mercado mundial de produtos para saúde, cerca de US$11 bi, sendo que 47% foram custeados pelo sistema público (7,1% dos gastos públicos totais) e 53% pelo sistema privado. Somos o 15º importador e 37º exportador, o que
mostra o grande espaço que temos para crescer e exportar mais.
Pelas suas características, os produtos para a saúde merecem tratamento regulatório diferenciado em relação a medicamentos. Por exemplo, o ciclo de vida da
tecnologia, que no caso dos medicamentos pode chegar a 20 anos, no caso de
equipamentos é mais curto, de aproximadamente 24 a 36 meses, com rápido desenvolvimento e também rápida obsolescência. “
Carlos Goulart, Abimed
“É importante fortalecer a produção de equipamentos médicos, hospitalares e
odontológicos no Brasil, independente da origem do capital da empresa. O SUS
depende de aproximadamente 69% de produtos não fabricados no Brasil. Por conta desse e de outros aspectos, nosso grande desafio é convencer e fortalecer a
ideia de que é importante produzir neste país.
Não há dúvida de que a regulação começa a trazer necessidades de pensarmos
em uma série de informações, certificações, registros, validações, inspeções, etc.
Será que com tudo isso há necessidade de controles ainda mais rígidos, contratar
mais pessoas para analisar com mais detalhes, fazer mais testes antes de colocar
produtos no mercado, especificações mais restritas? Onde é o limite do que podemos exigir dos fabricantes? É preciso encontrar um meio-termo onde possamos
fazer com que a empresa continue subsistindo e ao mesmo tempo o produto chegue com garantia ao mercado.”
Paulo Henrique Fraccaro, Abimo

Comentário do servidor participante:
“O painel contribuiu muito para que tivéssemos uma visão bem realista do que ocorre na indústria farmacêutica
brasileira. Esse tipo de abordagem é essencial para que tenhamos consciência de nossas ações como ente regulador, e
do papel que temos nesse cenário.”
“As discussões geradas pelas exposições proporcionaram uma aproximação mais concreta entre a Anvisa e o setor
regulado, pois permitiu a este expor suas queixas quanto à forma de atuação da agência. A avaliação dessas percepções
quanto a sua própria forma de agir permitirá à Anvisa, através dos seus servidores, rever muitos de seus conceitos e
reformular sua maneira de trabalhar.”
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Painel O impacto da regulação
da Anvisa nos mercados

Da esquerda para a direita: Pablo Cesário, gerente executivo de Relacionamento com Poder Executivo da CNI
| Renato Alencar Porto, diretor da Anvisa | Gustavo Trindade da Silva, superintendente de Regulação
Econômica e Boas Práticas Regulatórias da Anvisa (Moderador) | Luiz Alberto dos Santos, subchefe de Análise e
Acompanhamento de Políticas Públicas Governamentais da Casa Civil e coordenador do Programa de Fortalecimento
da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação (PRO-REG) | Ivo Bucaresky, diretor da Anvisa

“A CNI, em cooperação com o PRO-REG e a Anvisa, realizou uma pesquisa para
identificar o que significa uma boa qualidade regulatória. Boa regulação é essencial para a um Estado eficiente, para a criação de um ambiente favorável aos negócios e para a competitividade das empresas, e o setor produtivo deve ter papel
ativo na construção do ambiente regulatório. Os resultados da participação da
Anvisa na pesquisa indicam que os principais indicadores demonstram esforço da
agência para atingir os melhores níveis de regulação, e foram identificados importantes pontos de melhoria. ”
Pablo Cesário, CNI
“O processo de trabalho está na mão de vocês. Vejam as oportunidades de melhoria nesses processos, saibam o que é possível ser feito e o que não precisa ser feito.
Vocês são avaliadores de um processo onde muitas vezes a reflexão do macro não
é feita. Avaliamos o micro, avaliamos a bioequivalência, avaliamos o estudo clínico, que temos que avaliar, mas façam isso observando o risco sanitário, de que não
abrimos qualquer exceção, mas façam pensando na regulação.
A gente não forma reguladores, não há formação de reguladores nas universidades. Esse é um desafio constante que as agências e órgãos reguladores precisam

22

RELATÓRIO DE RESULTADOS - TURMA I

lidar rotineiramente. Precisamos transferir o nosso conhecimento específico e setorial em uma agregação ao conhecimento regulatório. O que nós fazemos tem
um impacto muito maior que o grau de segurança eminente. Esses são alguns
dos pontos que eu gostaria que tivessem conversado comigo quando entrei na
Anvisa.”
Renato Alencar Porto, Anvisa
“Um dos grandes gargalos identificados por algumas pesquisas e estudos sobre
impactos regulatórios é o excesso de normas. Temos uma cultura normativa, extremamente formalista, onde tudo se resolve a partir de uma norma, de uma regra. Desde a promulgação da Constituição Federal, em 1988, foram editadas mais
de 4 milhões e meio de normas ou cerca de 800 normas por dia útil. A necessidade
passa por regulações mais simples, compreensíveis, eficazes, adequadas, transparentes, baseadas em evidências, processos que possam ter maior envolvimento
dos regulados na produção normativa e regulatória e que se procure levar em conta os custos associados à implementação das normas e seus benefícios líquidos. O
estado deve perseguir em todas as suas ações, como fim último, a orientação para
usuários e cidadãos, impedindo-se ou evitando-se o fenômeno da captura que
deslegitima e reduz a credibilidade e a capacidade de as agências serem vistas de
fato como solução e não parte do problema.”
Luiz Alberto dos Santos, PRO-REG
“Nossa função é proteger a saúde das pessoas, garantir que os produtos que regulamos sejam seguros e eficazes. Além da questão sanitária, tudo que fazemos
tem impacto no mercado. O mercado, por si só, não cria benefícios à população
se não houver intervenção do estado para garantir a segurança da população e
evitar que assimetrias de informação criem distorções. É importante termos noção
desses impactos quando fazemos regulação, inspeção e fiscalização. No momento
em que criamos uma regra de Boas Práticas de Fabricação, só podem entrar no
mercado determinados tipos de empresa, criando custos e barreiras à entrada. A
Anvisa é a maior agência reguladora econômica do país, atuamos em 16 áreas da
economia e nossa regulação impacta cerca de 27% do PIB brasileiro."
Ivo Bucaresky, Anvisa

Comentário do servidor participante:
“As apresentações demonstraram a importância de uma boa regulação de mercado para proporcionar um estado
eficiente e a criação de um ambiente favorável de negócios.”
“Como estou lotada em uma área da Anvisa que trata diretamente da melhoria do processo de regulamentação na
Agência, digo que foi de extrema importância a palestra sobre o PRO-REG, destacando a necessidade de uma regulação
mais simples e mais eficaz, com ênfase na transparência, no maior envolvimento dos cidadãos e regulados, baseada em
evidências e minimizando custos.”
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Painel O papel da Anvisa no desenvolvimento do país

Da esquerda para a direita: Márcia Amaral, médica sanitarista, doutora em Planejamento e Gestão e Secretária
Executiva do Ministério da Saúde de 2011 a 2014 | Vera Maria Bacelar, chefe de gabinete do diretor-presidente
da Anvisa (Moderadora) | Jaime Cesar de Moura Oliveira, diretor da Anvisa

“A melhor forma de a Anvisa contribuir para o desenvolvimento do país é contribuir
para que não haja nenhum dano à saúde da população e para que a qualidade de
vida da população, no que diz respeito à saúde, evolua progressivamente e de forma
contínua. Embora óbvio, não podemos perder isso de vista.
Um modelo anteriormente existente de agência reguladora dizia que ela deveria ser
fechada, com poucos canais de comunicação, uma espécie de ilha de excelência dentro de sua área técnico-científica. A separação completa da Agência e da sociedade
gera uma série de problemas, entre eles o de passar a desconhecer a realidade sob
qual ela atua, aumentando enormemente a chance de tomar decisões erradas.
Começou-se a pensar em um novo modelo, baseado em transparência e em participação, ingredientes básicos para que haja controle social sobre a atividade da Agência.
Esse controle garante que as decisões sejam tomadas com a maior qualidade possível.
Essa abertura no processo decisório não significa menos rigor, significa que se formam
estratégias para que outras políticas de governo não sejam impactadas indevidamente pelas decisões da Agência e para que ao mesmo tempo ela contribua para o desenvolvimento dessas políticas, como por exemplo políticas de inclusão produtiva com
segurança sanitária e parcerias para o desenvolvimento produtivo, as PDP."
Jaime Cesar de Moura Oliveira, Anvisa
“Várias questões foram sendo incorporadas no contrato de gestão entre a Anvisa e o
Ministério da Saúde, de modo a tornar mais vivo o relacionamento da agência, que
tem um grande nível de complexidade, com outros órgãos do sistema de vigilância
sanitária. Acredito que a chegada de vocês, olhando para o futuro e avaliando a experiência da vigilância sanitária, pode fazer dessa agência um órgão com credibilidade
da população e o reconhecimento que vocês estão fazendo o melhor que podem.”
Márcia Amaral
Comentário do servidor participante:
“O painel desmistificou o papel da Agência enquanto apenas órgão regulamentador. Demonstrou a dimensão
e importância da atuação da Anvisa nos diversos contextos em que se insere, sem desconsiderar a necessidade de
aperfeiçoamento, dinamização e simplificação de seus processos, a fim de possibilitar respostas cada vez mais ágeis,
eficazes e direcionadas às necessidades sociais e econômicas do país.”
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Módulo iI

VISITAS A COMPLEXOS
INDUSTRIAIS
Objetivo
Observar a prática da atividade industrial, com ênfase no conhecimento e discussão
dos impactos que a regulação exercida pela Anvisa e pelos novos servidores tem
sobre as empresas.

“

Visitas aos complexos industriais: Biolab, Hypermarcas, Libbs, Medley e Roche. Foram também visitadas a Abbott, Boehringer Ingelheim, Cristália e Eurofarma.

A visita à fábrica foi muito construtiva, fomos
muito bem recebidos, o que realmente gerou
uma proximidade e liberdade para que os
representantes da empresa de fato deixassem
claro quais os impactos regulatórios da Anvisa
no processo industrial.”
Servidor participante das visitas
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empresas visitadas
A expectativa inicial da Anvisa era de que pelo menos quatro indústrias pudessem receber cinco grupos de visitantes cada durante uma semana, em cerca de
20 grupos. As entidades apoiadoras do Programa (Grupo FarmaBrasil, Interfarma e
Sindusfarma), após consulta às suas associadas, encaminharam uma lista de mais
de 20 empresas interessadas em receber os novos servidores. Dessas foram selecionadas nove para receberem as visitas da primeira turma. Os critérios utilizados
para seleção, definidos pelo MBC e pela Anvisa, foram a distribuição entre as entidades apoiadoras, a localização geográfica de forma a contemplar vários estados
e a possibilidade de visitação à maior quantidade possível de processos dentro da
mesma planta (logística de insumos e expedição, produção, controle de qualidade, pesquisa e desenvolvimento). Foram visitadas as seguintes empresas:

•

Abbott Laboratórios do Brasil
(Rio de Janeiro/RJ)

•

Biolab Farmacêutica (Jandira/SP)

•

Boehringer Ingelheim do Brasil
Química e Farmacêutica
(Itapecerica da Serra/SP)

•

Cristália Produtos Químicos
Farmacêuticos (Itapira/SP)

•

Eurofarma Laboratórios (Itapevi/SP)

•

Hypermarcas (Anápolis/GO)

•

Libbs Farmacêutica (Embu/SP)

•

Medley Indústria Farmacêutica (Campinas/SP)

•

Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos (Rio de
Janeiro/RJ)

“

Depoimentos – participantes
“A visita foi muito importante. O contato direto com o setor
regulado amplia a visão do servidor e impacta diretamente no seu
trabalho, principalmente para aqueles que nunca tiveram esse
tipo de experiência. Acredito que esse tipo de contato é válido
tanto para os servidores quanto para as empresas e deve ser
estimulado.”
“A visita foi interessante para conhecer a estrutura da empresa
visitada e suas atividades. Particularmente, fiquei impressionada
com o parque industrial da empresa visitada e a abrangência de
atividades desenvolvidas. Foi um momento de rever os conceitos
que possuía sobre a indústria farmacêutica nacional.”
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“O grupo que nos recebeu na empresa foi muito receptivo e nos
propiciou espaço para discussões muito abertas, sendo bastante
transparente todo o tempo. O fato de termos entrado mesmo no
chão da fábrica foi algo que nos permitiu conhecer de fato como
funciona uma indústria. Nunca tinha entrado em uma fábrica e
considero essa experiência essencial para que reflitamos sobre
nossas ações dentro da agência.“
“A visita à fábrica foi muito construtiva, fomos muito bem
recebidos, o que realmente gerou uma proximidade e liberdade
para que os representantes da empresa de fato deixassem
claro quais os impactos regulatórios da Anvisa no processo
industrial, como por exemplo o quanto a morosidade do
processo de registro, pós-registro e concessão de autorização de
funcionamento atrapalha o planejamento produtivo da empresa e
desmotiva a inovação. ”
“O módulo de visitas é bastante relevante para a formação
dos novos servidores, principalmente para aqueles que nunca
tiveram a oportunidade antes. É um módulo de concretização
do programa e considero que deveria ser replicado, painéis e
prática, para as demais áreas de escopo da agência, além de
medicamentos e pesquisa, bem como aos demais servidores.
Um contato que refresca, estimula, motiva, instrui, questiona,
sensibiliza quando se vai de peito aberto, com vontade de
aprender, trocar e absorver o que houver de positivo para a
realização de um bom trabalho na agência.”

“

Depoimentos – monitores
“Na minha avaliação houve grande aproveitamento da experiência
para os novos servidores. Durante a visita tivemos oportunidade
de conhecer e discutir vários aspectos relacionados ao processo
produtivo e abordar os impactos da regulação. Houve boa interação
e uma postura muito profissional por parte dos representantes da
empresa e dos servidores da Agência.”
“A empresa visitada conseguiu expor aos técnicos a funcionalidade
de uma empresa de forma atenciosa e muito profissional com todos,
apesar de o grupo ser composto por pessoas das mais variadas
formações.”
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“

Depoimentos – empresas visitadas
“Foi possível verificar um elevado grau de interesse e interatividade,
os visitantes interagiram frequentemente durante as apresentações
e visitas da empresa. O diálogo estabelecido foi essencial para que a
visita se tornasse muito produtiva.”
“Durante as apresentações foi possível compartilhar os impactos das
atividades que ocorrem na Anvisa junto à indústria e houve bastante
interesse e preocupação dos visitantes em entender esses impactos.”
“Este programa foi extremamente válido para a aproximação dos
servidores com as empresas, de forma a compreender o impacto
regulatório da Anvisa no mercado como um todo e seria muito
válida a extensão do projeto para os demais servidores da Anvisa.”
“As trocas de experiências possibilitaram o entendimento das
estruturas, principalmente da indústria e de desenvolvimento,
proporcionando uma melhor visão dos processos e impactos das
relações entre Anvisa e indústrias. Foi uma ótima oportunidade
também de quebrar paradigmas e aproximar as pessoas da
cadeia farmacêutica para o mesmo objetivo comum: discutir com
base na ciência requisitos e práticas regulatórias que continuem
garantindo eficácia, segurança e qualidade aos medicamentos para
a população brasileira.”
“É uma satisfação poder contribuir de alguma maneira com a
formação de técnicos qualificados para a Agência de Vigilância
Sanitária do nosso país. É uma interação que promove a empatia
entre o setor regulado e o regulador e um maior entendimento
dos impactos de cada atividade, contribuindo para a construção
de uma relação produtiva e de confiança, essencial para ambos
os setores que interagem com bastante frequência. A ampliação
do conhecimento dos servidores nas operações da indústria
farmacêutica promove diálogos que podem facilitar o exercício
de suas funções e impactos das decisões tanto do setor regulado
quanto do regulador.”
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Módulo iII

Debates sobre os desafios do
papel do regulador
Objetivo
Retomar o contexto geral apresentado, após a experimentação prática do processo
produtivo, para promover um diálogo crítico com as práticas de regulação de
vigilância sanitária desenvolvidas internamente pela Anvisa.

“

As palestras do último dia foram excelentes, gerando
espaço para reflexão sobre a participação da Anvisa
na economia e sociedade brasileira de maneira geral.
Seria sempre interessante a participação de ex-diretores
da instituição e ex-ministros da Saúde no programa,
como forma de ampliar a visão do novo servidor para a
real função da agência no país e explorar tudo o que a
autarquia já passou para ter a estrutura que tem hoje.”
Servidor participante
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Mesa: O papel do regulador e o desafio da
operacionalização das ações de vigilância e a
relação com o cidadão
“A sociedade de massas, a sociedade de
consumo traz também conflitos de massa. Isso traz a visão de que a defesa do
consumidor seja cada vez mais estratégica, combatendo as causas e não apenas discutindo os efeitos dos problemas.
Uma das formas mais efetivas de evitar
demandas e conflitos de consumo sem
Da esquerda para a direita: Amaury Martins de
Oliva, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do
Consumidor do Ministério da Justiça | Doriane Patrícia
Ferraz de Souza, superintendente de Serviços de Saú-

de e Gestão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária da
Anvisa (Moderadora) | Maria Cecília Martins Brito,
servidora da Superintendência de Vigilância Sanitária e Ambiental do Estado de Goiás e ex-diretora da Anvisa

dúvida nenhuma é o trabalho de regulação, o papel regulatório das agências, que
conseguem se antecipar a demandas e conflitos de consumo. Uma escolha regulatória muitas vezes faz com que nós tenhamos a prevenção de milhares de conflitos
de consumo que não precisarão chegar aos Procons ou à justiça.”
Amaury Martins de Oliva, DPDC/MJ
“O grande desafio da nossa atividade é sermos inteligentes em nossas organizações. Uma organização inteligente se adapta conforme o tempo vai passando,
conforme novas tecnologias vão chegando e nós não podemos continuar repetindo o modelo da Secretaria de Vigilância Sanitária, exaustivamente esgotado,
existente antes do SUS.
Sobre a eficiência da nossa atividade, se analisarmos o tempo que gastamos para tomar
decisões, o gasto da nossa hora de trabalho entre outras questões, chegaremos à conclusão de que ainda engatinhamos na questão dos resultados e que precisamos avançar.
Todas as dúvidas da vigilância sanitária podem ser resolvidas de uma forma só: coloque-se no lugar do cidadão, veja exatamente o que ele gostaria que você fizesse enquanto agente público. A intervenção eficaz no risco é um grande desafio. É preciso
entender causas, ter o conhecimento científico, ter estratégia e ter percepção, mas
principalmente, para ser da vigilância sanitária, é preciso que tenhamos atitude.”
Maria Cecília Martins Brito, Visa/Goiás

Comentário do servidor participante:
“Foi extremamente importante incluir a questão da operacionalização das ações de vigilância sanitária”.
“O painel contribuiu bastante para consolidar a visão crítica que tanto nos foi estimulada durante as aulas e a visita ao
setor regulado.”
“A palestra da representante da Visa/Goiás foi de suma importância para nossa conscientização sobre a realidade das
Visas de todo o país e da nossa relação com as mesmas”.
“As experiências de ex-diretores da Anvisa são de grande valia e poderiam ter sido mais exploradas no evento”.
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Painel Aprendizagem e mudança organizacional e o
desafio do servidor público como agente de mudança
“Parar para refletir nesse mundo de
muita agitação é mais do que urgente, é
fundamental. Nossa liberdade não está
ameaçada pela falta ou pela escassez,
mas ameaçada pela superinformação,
pela overdose, pelo caos que acompanha a própria abundância. Num mundo
que muda tão rápido, o que nós temos
que fazer durar?
Da esquerda para a direita: José Agenor Álvares
da Silva, assessor da diretoria da Fiocruz Brasília, exdiretor da Anvisa e ex-ministro da Saúde | André Vaz
Lopes, superintendente de Gestão Interna da Anvisa
(moderador) | José Luiz de Mello Neto (Professor
Zeca), professor da Fundação Dom Cabral

Primeiro, precisamos de mais distanciamento crítico para poder enfrentar essa overdose de informação, mas num mundo de muita aceleração é difícil conseguirmos
parar para refletir. ‘Não pense que a cabeça aguenta se você parar’, como dizia Raul
Seixas. Por que estou fazendo isso e não outra coisa, por que fiz essa escolha e não
outra? Cultivar essa lucidez crítica é fundamental.
Depois, é preciso aprender, desaprender e reaprender. Fomos formados num modelo de escola chamado de 'escola das respostas certas'. Hoje esse modelo, bem como
toda a sociedade e todas as instituições e organizações da sociedade do conhecimento, está em crise, com a necessidade de se redesenhar internamente. Estigmatizamos os erros, e é impossível ser criativo sem a permissão para errar, para perguntar, para ser curioso. Organizações obsoletas são aquelas que ficam aplicando
respostas antigas às perguntas que ninguém mais está fazendo.”
Professor Zeca, FDC
“O maior patrimônio que vocês têm é o de serem servidores públicos. Ao entrarmos
numa instituição (sem deixar de considerar aquilo que vocês trazem na história de
vocês), devemos refletir que ela não se faz apenas de pessoas, de tecnologias, de
infraestrutura e de procedimentos administrativos. Ela se faz principalmente pela
sua capacidade de compreender o seu protagonismo perante a sociedade e pela
marca que ela pode deixar ao longo de sua jornada histórica.
Vocês têm uma responsabilidade com vocês mesmos e com todos neste país que
vocês não imaginam a grandeza dessa responsabilidade. Exerçam seu trabalho com
dignidade, com responsabilidade e com compromisso com aqueles que pagam o
seu salário, o povo brasileiro. Não se calem: questionem, critiquem, aprendam a ouvir e aprendam a falar, aprendam a conviver com opiniões diferentes, com todos os
segmentos. Vocês têm uma oportunidade rara de contribuir com o desenvolvimento
deste país. Não deem motivo para as pessoas não sentirem orgulho de vocês.”
José Agenor Álvares da Silva, Fiocruz
Comentário do servidor participante:
“As palestras e o debate que as seguiram foram muito interessantes e levantaram diversas questões que possibilitaram
aprofundamento do pensamento crítico, um dos objetivos do programa.”
“Tanto o professor Zeca quanto o José Agenor despertaram nos novos servidores a vontade de fazer a diferença.
Suscitaram um sentimento de pertencimento ao SUS e de importância do trabalho realizado na Agência para o país.“

31

PrOgraMa De
fOrMaÇÃO aPliCaDa
DOs serviDOres
Da aNvisa

Dinâmicas: Iniciativa, Criatividade,
Inovação e Trabalho em Equipe

“

“Viemos propor um desafio a vocês: fazer
uma atividade de alta performance. Todos
vocês juntos comigo e com a minha equipe
montaremos uma bateria de escola de samba.
Apresentaremos instrumento por instrumento
a ser tocado: tamborim, chocalho, caixa,
ganzá, repinique e surdos. E você deve estar
pensando, o que isso tem a ver comigo?
Criatividade, inovação e ousadia.
Vou separar vocês em seis equipes; cada
equipe vai, em cinco minutos, aprender a tocar
um instrumento e depois todos tocaremos
juntos. Faço essa atividade há 22 anos, e nunca
deu errado!”
Mestre Adamastor

Comentário do servidor participante:
“A atividade no período da tarde foi interessante para a integração e interação da equipe.”
“A dinâmica foi ótima, um pouco extensa, mas contribuiu para estimular pensamentos sobre a nossa atuação e como
melhorar o trabalho em equipe. Temos que pensar que todos somos um só, pela Anvisa.”
“A parte motivacional do Mestre Adamastor foi diferente e contagiante, demonstrando que podemos trabalhar em
equipe, mesmo sem nos conhecermos.”
“As experiências de ex-diretores da Anvisa são de grande valia e poderiam ter sido mais exploradas no evento”.
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Da esquerda para a direita: Irani Varella, diretor voluntário do MBC | Renato Alencar Porto, diretor da Anvisa | Dirceu Barbano, diretor-presidente
da Anvisa | Jorge Gerdau Johannpeter, presidente da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade da Presidência da República
(CGDC) e presidente fundador do MBC | José Carlos Moutinho, diretor da Anvisa | Nelson Mussolini, presidente executivo do Sindusfarma

Painel de encerramento
“Para o MBC é um orgulho participar desse Programa, que quebra um paradigma
ao abrir uma janela de diálogo entre a iniciativa privada e o setor público. Uma
sociedade se faz com o setor público, com o setor privado e com o terceiro setor
integrados, desenvolvendo cada um seu papel com foco na melhoria da competitividade, na melhoria da qualidade de vida dessa sociedade. Parabéns a vocês e
parabéns à Anvisa pela iniciativa.”
Irani Varella, MBC
“Teremos na Agência diversas dificuldades e constrangimentos, é a dinâmica da
vigilância sanitária. Conhecer a realidade de uma empresa, como aconteceu na
visita, faz-nos ver que não medimos risco sanitário apenas no papel, mas também
na vida real, na capacidade de termos de avaliar determinados processos. Parabéns e sejam conquistados pela vigilância sanitária.”
Renato Alencar Porto, Anvisa
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“A vocês que estão iniciando um ciclo, uma longa trajetória, desejo muito sucesso
nessa luta pela melhoria da saúde da população brasileira.”
José Carlos Moutinho, Anvisa
“Vocês não imaginam a alegria de poder estar aqui convivendo com vocês nesse
momento. Esse setor tem uma potencialidade enorme de desenvolvimento em benefício do país, absoluta integração de competências, seriedade e trabalho, e a eficiência da Anvisa é peça-chave desse processo. É fundamental que esse novo quadro de pessoal técnico possa ter uma visão da enorme responsabilidade que tem
nesse trabalho extraordinário que a Anvisa tem feito nessa evolução mais recente
em tecnologias, análise e eficiência na gestão de processos. Os senhores todos estão de parabéns, mas principalmente a Anvisa como um todo está de parabéns.”
Jorge Gerdau Johannpeter, CGDC e MBC
“O acúmulo de conhecimentos e experiências que vocês terão ao longo da trajetória profissional é um caminho inevitável, nós aprendemos diariamente fazendo
o nosso trabalho. Com a entrada de vocês teremos cerca de 300 mestres e 60 doutores na estrutura da Agência.
A intenção desse Programa não foi fazer mais do mesmo, foi permitir que vocês
tivessem contato nesse primeiro momento de chegada com essas experiências
que tiveram, que pudessem discutir entre vocês.
Cada um precisa fazer a sua parte na construção dessa instituição. É preciso reconhecer que o nosso país só terá um sistema de saúde forte, com capacidade de
atender as necessidades e gerar conhecimento, riqueza e acesso às tecnologias
necessárias se tivermos uma indústria forte. Temos a chance de fazer com que o
Brasil seja melhor, aproveitando as oportunidades da biotecnologia e da nanotecnologia, com empresas brasileiras com disposição e capital para investir em
pesquisa, desenvolvimento e inovação. A partir de agora vocês, querendo ou não,
ao tomarem decisões diariamente, fazem parte desta cadeia. Espero que tenham
aproveitado, que interajam com os colegas sobre aquilo que viram, que discutam
sobre o quanto as normas feitas ao longo desses quinze anos na Anvisa são mais
ou menos coerentes com aquilo que é possível que seja feito do ponto de vista
do controle sanitário, da segurança, da eficácia e da qualidade dos produtos, com
o olhar mais proativo e mais voltado aos interesses do desenvolvimento do país.”
Dirceu Barbano, Anvisa
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avaliações
Perfil da Turma

DEPOIMENTOS:

“O Programa foi muito interessante por nos proporcionar a possibilidade de entender o cenário da produção
industrial do Brasil, os pontos críticos para a competitividade e inserção mundial do Brasil no mercado industrial,
sendo a inovação um ponto-chave nesse processo, e a importância e impacto das ações regulatórias da Anvisa
nesse mercado. Acredito que minha participação nesse Programa, nesse momento de chegada à Agência, foi
fundamental para a formação de uma visão crítica da atuação da Agência, da sua relação com o setor regulado e
do que se espera da Agência nesse contexto industrial no Brasil.”
“Destaco que o Programa foi muito válido no sentido de fomentar o pensamento crítico e proporcionar uma
visão equilibrada a respeito do relacionamento entre regulador e setor regulado. Outro ponto importante seria a
oportunidade de visitar outras indústrias do setor regulado, e não apenas a indústria de medicamentos.”
“O conhecimento do domínio é uma coisa muito importante para todos, em especial para os analistas
administrativos, que passam a ter noção do impacto que suas atividades podem causar e onde podem contribuir
de forma mais ativa para melhorar o processo regulatório como um todo.”
“O Programa foi importante para entender melhor a realidade do setor produtivo brasileiro, o impacto da Anvisa
e das políticas públicas no cenário macroeconômico, o que mostra a necessidade de essa formação ser oferecida
a todos os servidores da Anvisa.”
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Próximos passos
Deliberação positiva pelo caráter contínuo do Programa de Formação Aplicada
dos Servidores da Anvisa pela sua Diretoria Colegiada em 25 de setembro de 2014,
com as seguintes características, contendo aprimoramentos a partir dos resultados das avaliações aplicadas à primeira turma:
•

turmas voltadas para os atuais servidores da Agência, adesão por inscrição
com cotas para as áreas;

•

turmas de até 50 participantes;

•

três setores regulados por turma;

•

quatro turmas previstas (duas por semestre em 2015);

•

módulo I com foco nos debates (moderadores da Anvisa e dos setores regulados);

•

publicações com resultados das quatro turmas (artigos científicos e relatório).

Focos:
•

na importância da participação dos servidores na construção e aplicação da
regulação;

•

no caráter provocativo do programa, incitando a “fazer diferente”;

•

na atuação em rede e no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;

•

na construção em grupo de propostas de melhorias para a Agência.

Formato e objetivos dos Módulos:
Módulo I
Semana 1, período da manhã: Seminário “Contextualização Econômica e Industrial” – Objetivo de fornecer uma visão geral do contexto econômico e produtivo
dos mercados regulados pela Anvisa, promovendo um diálogo crítico com as
práticas de regulação de vigilância sanitária desenvolvidas na Agência. Apresentações curtas, seguidas de debates.

Módulo II
Semana 2, período integral: Visitas a plantas industriais – Objetivo de observar
a prática da atividade industrial, com ênfase no impacto da regulação exercida
pela Anvisa sobre as empresas. Grupos farão visitas de um dia cada em indústrias
dos setores regulados participantes do Programa.

Módulo III
Semana 3, período da manhã: Propostas de Melhoria – Objetivo de elaborar em
grupo proposta de melhoria para as atividades da Agência.
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