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Clube de Engenharia, OAB-RJ, CREA-
RJ, Academia Nacional de Engenharia e 
Associação de Funcionários do BNDES 
receberam o embaixador Samuel Pinheiro 
Guimarães e o economista Paulo Nogueira 
Batista Júnior. O processo que desenhou a 
consolidação da hegemonia dos EUA  e as 
estratégias de entidades de financiamento 
internacionais por ele controladas foi 
apresentado por Pinheiro Guimarães. 
Batista apresentou sua visão sobre as 
potencialidades e desafios do BRICS e de 
seu Banco na construção de uma lógica 
de desenvolvimento multipolar e mais 
cooperativa, com um alerta importante: 
para o Brasil, 2018 é um ano decisivo. 
Em 2020 o país ganhará o direito de 
indicar o presidente do Novo Banco de 
Desenvolvimento, o Banco dos BRICS.                                                                                        

BRICS: ferramenta para uma via alternativa de desenvolvimento

SAE

Estudantes vivem
novas experiências 

Secretaria promoveu visita 
à Usina Hidrelétrica de 
Simplício. 84

SOBERANIA

Acões na Amazônia 
preocupam 

Faltam informações claras 
sobre exercício militar 
inédito

Unidos pelo apoio mútuo no desenvolvimento internacional, os cinco países - Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul - que formam 
o mecanismo diplomático têm um caminho a percorrer para  vencer desafios internos e externos. 
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A empresa, um dos orgulhos 
nacionais, respeitada em todo o 
mundo, recebeu as homenagens 
do Clube de Engenharia.
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O fato de 2017 ter se caracterizado por grandes 
perdas na política, na economia e nos direitos sociais 
conquistados a duras penas pelo povo brasileiro ao 
longo das últimas 8 décadas, não deve ser registrado 
como simples constatação. O ano que se inicia 
nos reserva um papel dos mais relevantes: urge 
ampliar os debates e, com ações concretas, garantir 
a permanência da democracia e um futuro  com 
soberania e desenvolvimento social inclusivo.

“Em defesa da democracia, o Clube de Engenharia 
não hesitou em unir, mais uma vez, sua voz à de 
outros setores da sociedade brasileira.”

Reconhecido como uma das vozes da resistência 
nacional, o Clube de Engenharia tem o orgulho de 
se posicionar entre os que não se calam. Orgulho que 
nos leva a enumerar, apesar de tantas perdas, algumas 
poucas, mas significativas vitórias.

Foram as críticas, protestos e manifestações públicas 
que fizeram o governo federal recuar após decretar 
o fim da Reserva Nacional do Cobre e Associados 
(Renca), na Amazônia. A repercussão negativa levou 
o Ministério de Minas e Energia a determinar a 
imediata paralisação de todos os procedimentos 
relativos a eventuais direitos minerários na área 
da Renca. Além de adiar ou encerrar a questão, 
o debate fez com que se entendesse melhor as 
consequências do incentivo desmedido à mineração, 
como desmatamento, erosão, assoreamento de rios, 
contaminação de solo e água, poluição, explosão 
demográfica, demanda por serviços e impactos nas 
comunidades locais.

O mesmo se deu em relação ao Satélite 
Geoestacionário de Defesa e Comunicações 
Estratégicas (SGDC), operado pela Telebras 
juntamente com o Centro de Operações Espaciais 
da Força Aérea Brasileira. Sua privatização para 
grupos estrangeiros terminou por ser sustada após 
intensa campanha do Clube e de outras entidades. 
Por fim, a resistência, ainda em curso, para assegurar 
à indústria aqui instalada participação relevante 
nas encomendas do setor de óleo e gás, luta 
encabeçada pela Associação Brasileira da Indústria 
de Máquinas (ABIMAQ), com o decidido apoio do 
Clube.

Fica claro que, sempre que  a perplexidade e o 
silêncio dão lugar ao posicionamento firme das 
instituições, tanto em âmbito nacional como local, 
o resultado mínimo é um rico debate e, algumas 
vezes, o recuo na sanha do desmonte da nossa 
economia.

A tarefa é árdua e os tempos difíceis, mas não 
podemos nos eximir de continuar a atuar com 
firmeza no cenário nacional, tendo sempre 
como bandeiras a defesa dos interesses da nossa 
engenharia, da democracia e da soberania nacional. 
Assim continuaremos a agir no 2018 que se 
avizinha. 

Feliz Ano Novo!

A Diretoria

Nosso papel em 2018

www.clubedeengenharia.org.br
mailto:comunicacao@clubedeengenharia.org.br
www.clubedeengenharia.org.br
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DESENVOLVIMENTO

Sabe-se que a boa qualidade da 
infraestrutura é absolutamente 
indispensável ao desenvolvimento 
econômico de qualquer país. 
Lamentavelmente, o Brasil, num 
universo de 144 nações, ocupa, 
segundo o World Economic Forum, 
a posição 76 no ranking de qualidade 
geral da infraestrutura, o que geraria 
perdas anuais entre  
US$ 40 e 60 bilhões1.

Em momentos de crise econômica, 
investimentos em infraestrutura são 
prescritos como remédio no contexto 
daquilo que se denomina de medicina 
de estímulo. De fato, estudo do Fundo 
Monetário Internacional (FMI)2 
demonstra, tendo o Produto Interno 
Bruto (PIB) com referência, que o 
gasto de 1% em infraestrutura, num 
dado ano, possibilita um crescimento 
de 1,5% a 2,5 % a.a. no quadriênio 
subsequente, dependendo do grau de 
qualidade desse setor.

Pretende-se aqui discutir a questão 
do financiamento da infraestrutura 
no Brasil, lastrado nas reservas 
internacionais. Esse debate não é 
obviamente novo, tendo em vista 
que as reservas são normalmente 
vistas como ativos externos, 
destinados primordialmente a fazer 
frente às necessidades da balança 
de pagamentos e a intervenções 
no mercado de câmbio para 
estabilização de taxas de conversão 
da moeda. Essa visão, contudo, sofre 
críticas quando o volume das reservas 
atinge patamares muito elevados, 
em face do seu elevado custo de 
carregamento, calculado, grosso modo, 
pela enorme diferença existente 
entre a taxa de juros paga pelo 

Banco Central (BC) na captação dos 
recursos utilizados na compra dessas 
reservas, frente à taxa de juros obtida 
pela aplicação dessas reservas em 
títulos soberanos no exterior. 

Nessa trilha, recente coletânea 
de textos sobre a crise fiscal 
brasileira3 enseja uma pluralidade 
de opiniões, que vão desde a de 
C. Jaloretto, que afirma “não ser 
possível a utilização de reservas 
internacionais para financiar gastos 
primários do governo ou para 
prover crédito interno e estimular 
o crescimento” (p. 77), à fina ironia 
de S. Chachamovitz, no sentido 
de que “as reservas passaram a ser 
um seguro dispendioso, com o 
segurado revelando a preferência 
de nunca usá-lo; comportando-se 
o BC como o proprietário de um 
carro caro que contrata o seguro 
com a maior cobertura possível no 
mercado, mas que prefere andar de 
táxi” (p. 347).

O fato, porém, é que as reservas 
brasileiras, da ordem de US$ 370 
bilhões, situam-se, segundo o 
World Factbook (CIA), entre as 
dez maiores do mundo, inferiores 
às da China, Japão, Suíça e Arábia 
Saudita, equivalentes, porém, às da 
Rússia, Coreia do Sul, Hong Kong 
e Índia, e muito superiores às dos 
EUA e às de países europeus, como 

Alemanha, França, Grã-Bretanha 
e Itália. 

Em 2013, o FMI4 ajustou uma 
métrica para avaliar o nível ótimo das 
reservas de um país (Assessing Reserve 
Adequacy – ARA), que, no caso dos 
emergentes (EM), considera: (i) 
renda das exportações; (ii) “broad 
money” (agregado monetário largo); 
(iii) dívida de curto prazo; e (iv) 
outras obrigações.  Segundo esse 
organismo, o nível ótimo das reservas 
brasileiras (ARA-EM) seria de 
10,5% do PIB. Como as reservas 
brasileiras montam a 18,2% do PIB, 
há um claro indicativo de existência 
de um sobrevalor, em linha com o 
observado por F. Fernandes5, que 
assinala que “mesmo com todo o 
conservadorismo, por conta do alto 
custo de carregamento das reservas 
internacionais brasileiras, seu nível 
ótimo poderia ser estimado entre 
US$ 110 e 170 bilhões”.

Assim, uma parcela do sobrevalor 
das reservas, a definir, poderia 
ser judiciosamente alocada ao 
financiamento de projetos de 
infraestrutura no país (e não a fundo 
perdido como sugerem alguns), 
direcionada nomeadamente à: 

• existência de projetos executivos 
(e não básicos), uma vez que o 
primarismo na sua elaboração é, via 

de regra, responsável por “estouros de 
orçamento”, paralisações de obras e 
consequente ineficiência alocativa; 

• contrapartidas locais em 
financiamentos de bancos de 
fomento como o BIRD e BID, 
assegurando, inter allia, um “selo de 
qualidade” às inversões (normalmente 
existente em projetos co-financiados 
por esses organismos), além de 
maior adimplemento contratual dos 
mutuários, cuja falha nos respectivos 
aportes é frequente impedância na 
implementação.

Vale acrescentar que economistas 
do Banco de Desenvolvimento 
Africano6, considerado o alto custo 
de carregamento das reservas 
naquele continente, vislumbram 
a possibilidade dessas de serem 
divididas em dois portfólios: um de 
liquidez e outro de investimentos. 
Sugerem, ainda, que, contrariamente 
às práticas existentes, a gestão das 
reservas contemple diversificação 
de objetivos e de alternativas de 
investimento.  

Os 15 milhões de desempregados 
do Brasil têm pressa nas suas 
recolocações.

A medicina do estímulo
por José Eduardo Castello Branco 
Engenheiro civil e doutor em transportes 
(Coppe/UFRJ). Foi diretor-presidente da Valec. 
(2011/2012).

1 Frischtak, C. e A. Gimenes, 2008. 
Infraestrutura e competitividade no Brasil. 
Disponível em  www.interb.com.br.
2 Abiad et alli, 2014. Is it time for an 
infrastructure push? The macroeconomic 
effects of public investment. World 
Economic Outlook, IMF, Washington, pp. 
75 – 114.
3 Bacha, E. (org.), 2016. A crise fiscal 
e monetária brasileira. Ed. Civilização 
Brasileira, Rio de Janeiro, RJ, 686p.
4 FMI, 2014. Assessing reserve adequacy—
specific proposals. Staff Report, IMF, 
Washington, D.C., 53p.
5 Em Bacha (2016), op. cit., p. 551.
6 Mezui, C. A. M. e U. Duru, 2013. Holding 
excess foreign reserves versus infrastructure 
finance: what should Africa do? Working 
Paper 178, ADBG, 28p.

Entre 144 nações, o Brasil ocupa a posição 76 no ranking de qualidade geral da infraestrutura. 
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SOBERANIA

No último dia 6 de novembro, 
em Tabatinga, pequena cidade do 
Amazonas na nossa fronteira com o 
Peru, desembarcaram duas dezenas 
de aviões da Guarda Nacional 
norte-americana, convidada para um 
exercício militar inédito na região. É 
preocupante a falta de informações 
claras sobre o exercício.

Localizada às margens do rio 
Solimões, a 1100 quilômetros de 
Manaus e na fronteira do Brasil 
com o Peru e a Colômbia, Tabatinga 
ganhou uma base militar que é 
o centro do Projeto Amazonlog. 
Inspirado em atividade realizada 
pela Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (OTAN), o 
projeto trouxe à Amazônia, por sete 
dias,  tropas brasileiras, peruanas, 
colombianas e de outros 17 países 
observadores para treinamentos 
humanitários.

Questão preocupante

essas dúvidas merecem resposta, 
bem como os objetivos e resultados 
do exercício”, defende ele.

É difícil determinar com segurança 
o que o exercício militar representa 
para o país. Os EUA têm 
experiência em selvas tropicais por 
causa da guerra do Vietnã, mas não 
é a mesma coisa. Nosso território 
é diferenciado. Qual o interesse 
em aprender a luta na Amazônia? 
Eles já conhecem bem a Amazônia 
colombiana e têm até uma base lá.

As nossas preocupações 
ganham força diante das poucas 
informações disponíveis sobre 
o exercício militar em questão. 
Segundo o 1° vice-presidente do 
Clube de Engenharia, Sebastião 
Soares, não há outro caminho senão 
tornar públicas essas informações. 
“Uma vez que as notícias vêm 
preocupando a sociedade, algumas 
dúvidas precisam ser esclarecidas. 
Quais são os países observadores? 
Que objetivos humanitários estão 

relacionados ao projeto? Qual a 
natureza dos exercícios realizados? 
Quando a base na Amazônia será 
completamente desmontada? Todas 

Operação Ágata 7 em Tabatinga
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Atendimento médico da população de Tabatinga pelos militares.
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A idéia é reduzir o prazo de emissão 
de registro para engenheiros 
estrangeiros trabalharem no país 
para 3 meses, em vez dos atuais 
12 meses. Empresas estrangeiras 
poderiam participar de licitações 
sem registro; caso vencedoras, 
teriam o seu registro e o dos 
profissionais a elas vinculados 
liberados automaticamente.

A proposta vem em momento 
de retração do mercado de obras 
no país. Segundo dados do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), desde 
2014 o número de profissionais de 
engenharia demitidos é mais alto 
que o de contratados. Hoje, mais 
de 8000 obras estão paralisadas e 
cerca de 50 mil engenheiros estão 
desempregados.

Ação criminosa
“O desmonte da engenharia 
brasileira é criminoso, pois nos 
coloca à mercê de concorrentes 
estrangeiros. Nós, que nas últimas 
décadas exportamos serviços de 
engenharia para mais de 40 países, 
regrediremos à condição colonial. O 
combate, necessário, aos desmandos 
e à corrupção, não poderia implicar 
destruição da capacidade técnica e 
gerencial acumulada nas últimas 6 
décadas. Que os responsáveis por 
abusos sejam submetidos ao devido 
processo legal é o certo, mas destruir 
as empresas e os empregos é um 
absurdo”, afirma Pedro Celestino, 
presidente do Clube de Engenharia.

Manter o funcionamento das 
empresas é o que se impõe. 
Celestino cita o exemplo da 
Volkswagen. “A empresa foi 

recentemente alvo de vultoso 
processo por fraudar consumidores 
quanto a índices de poluição 
atmosférica dos veículos por ela 
produzidos; seus diretores foram 
afastados, processados, a empresa 
foi condenada a pagar multas 
bilionárias, mas não deixou de 
produzir veículos, nem dispensou 
pessoal. Aqui, jogam fora a água, a 
bacia e a criança”. Veja a entrevista 
com Pedro Celestino em bit.ly/
desmonte_engenharia

Objetivos incertos
Medidas protecionistas são 
aplicadas em todo o mundo para 
garantir a prioridade das empresas 
locais em compras governamentais, 
as de maior peso no mercado de 
serviços e de engenharia. Aqui, 
as poucas medidas que ainda 
vigoravam nos principais motores 
de desenvolvimento do país estão 
sendo derrubadas, a exemplo da 

redução da exigência de conteúdo 
local na cadeia produtiva de petróleo 
e gás.  

O conselheiro Alexandre Almeida, 
em reunião do Conselho Diretor, 
defendeu que a postura do 
governo deveria ser de destravar 
investimentos com as empresas 
nacionais, derrubadas pela crise. 
Para além da questão da governança, 
Almeida destacou questões 
técnicas e legais que se somam às 
dúvidas, como equidade salarial 
entre estrangeiros e brasileiros. 
Ele ainda sugere como caminho a 
reciprocidade, tornando possível 
que, com a abertura proposta pelo 
governo, brasileiros também possam 
trabalhar nos países que enviarão 
engenheiros para cá. 

A visão do CONFEA
O presidente em exercício do 
Conselho Federal de Engenharia 

ENGENHARIA

Abertura a estrangeiros, se concretizada, afetará a engenharia nacional

e Agronomia (CONFEA), Daniel 
Salati, nega que o Conselho 
tenha participado das decisões. 
“Não participamos da elaboração 
do projeto. Somos favoráveis ao 
intercâmbio com profissionais 
estrangeiros, mas não de maneira 
irrestrita e sempre obedecendo 
o princípio da reciprocidade ou 
obedecendo a legislação. Em 
função das empresas estrangeiras, 
fomos, de fato, consultados pelo 
Ministério do Planejamento acerca 
de uma possível alteração da Lei 
nº 5.194/1966, que rege o Sistema. 
Tal alteração visaria a promover 
maior celeridade nos registros de 
empresas, brasileiras e estrangeiras. 
Participamos de reunião com 
representantes dos Ministérios do 
Planejamento e do Trabalho. Após 
esse momento, não recebemos o 
anteprojeto consolidado, conforme 
havia sido definido em agosto”, 
declara Salati.
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Com a estimativa 50.000 engenheiros desempregados o governo federal abre mercado a estrangeiros.

Em meados de outubro, o jornal Folha de São Paulo noticiou que o governo federal prepara projeto de lei para “destravar o mercado da 
construção civil para estrangeiros”.

http://bit.ly/desmonte_engenharia
http://bit.ly/desmonte_engenharia
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GEOPOLÍTICA

O Clube de Engenharia, a 
OAB-RJ, o CORECON-RJ, a 
Academia Nacional de Engenharia 
e a Associação de Funcionários do 
BNDES receberam dois personagens 
emblemáticos da política externa 
do Brasil, o embaixador Samuel 
Pinheiro Guimarães e o economista 
Paulo Nogueira Batista Júnior.

Samuel Pinheiro Guimarães, 
secretário-geral do Ministério das 
Relações Exteriores (2003 a 2009) e 
Ministro da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da 
República (2009/2010), traçou um 
panorama histórico que nos trouxe 
até a atual configuração do cenário 
geopolítico mundial. Paulo Nogueira 
Batista Júnior, que foi representante 
do Brasil no Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e, até o mês 
de outubro diretor do Novo Banco 
de Desenvolvimento - o Banco do 
BRICS, mecanismo que desde 2010 
reúne Brasil, Rússia, Índia, China 
e África do Sul - apresentou os 
desafios para a sua implementação 
e destacou potencialidades do 
mecanismo diplomático na 
construção de uma outra lógica de 
desenvolvimento.

Além de Pedro Celestino e dos dois 
expositores, compuseram a mesa 
Luciano Bandeira, tesoureiro da 
OAB-RJ; José Antonio Lutterbach, 
presidente do CORECON-RJ; 
Francis Bogossian, presidente da 
Academia Nacional de Engenharia; 
e Thiago Mitidieri, presidente da 
Associação de Funcionários do 
BNDES.

A hegemonia dos EUA
Em uma verdadeira aula sobre a 
conjuntura geopolítica mundial, 

Samuel Pinheiro Guimarães 
registra que o BRICS nasce como 
contraponto a uma lógica de 
mundo que não é recente e que 
precisa ser revisitada simplesmente 
porque traça o caminho que leva 
ao que vivemos hoje. Duas crises 
dos EUA começaram a desenhar 
o atual cenário geopolítico. A 
primeira, o caso Watergate na 
década de 1970, culminou com a 
renúncia do presidente Richard 
Nixon e desmoralizou o sistema 
político americano. A segunda, a 
derrota na guerra do Vietnã, em 
1975, faz emergir o conceito de 
direitos humanos como ferramenta 
política. Anos mais tarde, com 
as vitórias de Tachter na Grã-
Bretanha, Reagan nos EUA, 
Mitterrand na França  e Kohl na 
Alemanha, tem início um processo 
de desregulamentação do sistema 
financeiro mundial, proposto pelos 
EUA para punir os Estados que, 
a seu juízo,utilizavam práticas 
desleais de comércio, afirmando o 
seu poderio econômico e político, 
o que foi usado, inclusive, contra o 
Brasil. 

À desregulamentação se somaram 
a vitória na guerra do Kuwait 
(1990), a queda do Muro de Berlim 
(1990) e a desintegração da URSS 
(1991), acontecimentos essenciais na 
consolidação da hegemonia norte-
americana. 

O processo de desregulamentação  
culminou com a crise econômica 
de 2008, que provocou uma das 
maiores intervenções já vistas 
de um Estado na economia de 
um país. O Estado americano 
comprou mais de 13 trilhões de 
dólares em títulos podres para 
salvar  empresas e bancos norte-
americanos. Paralelamente, ocorria 
a emergência da China, com taxas 
anuais de crescimento de mais de 
7% ao ano. “No início, achou-se 
que a crise econômica mundial 
levaria à regulação do sistema 
financeiro e à punição de banqueiros 
e administradores de fundos, o que 
não ocorreu. As regulamentações 
criadas pelo Congresso dos EUA 
não foram implementadas e, 
apesar da  modesta recuperação da 
economia mundial, a crise continua 
no horizonte”, alertou Samuel. 

A lógica neoliberal 
Quando a onda neoliberal se 
espalhou pelo mundo pregando o 
fim das fronteiras e a globalização, 
na América do Sul vários 
presidentes neoliberais foram 
eleitos. Entretanto, a aplicação 
das políticas neoliberais produziu 
resultados negativos em termos 
econômicos, o que levou à ascensão 
de movimentos democráticos e de 
partidos progressistas, que tinham 
plataformas semelhantes: inclusão 
social, restabelecimento do papel 
do Estado como instrumento 
de desenvolvimento econômico 
e um projeto de política externa 
de construção de um bloco 
sulamericano. 

Qualquer embate entre os países 
sul-americanos, antes levados 
à Organizações do Estados 
Americanos (OEA), fundada e 
controlada pelos Eua, passaram a ter 
fórum próprio na União de Nações 
Sul-americanas (UNASUL).

Hoje o quadro é outro. O FMI 
e o Banco Mundial, como 

BRICS e a crise no Brasil e no Mundo
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A partir da esquerda: Luciano Bandeira, José Antonio Lutterbach, Paulo Nogueira Batista Jr., Pedro Celestino, Samuel Pinheiro Guimarães, Francis 
Bogossian e Thiago Mitidieri. 

O Clube de Engenharia tem participado  de movimentos  em defesa da soberania e pela elaboração de um projeto de Nação. Foi neste contexto que 
mais um histórico encontro aconteceu em sua sede em 9 de novembro último.
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instrumentos de controle 
das economias dos países em 
desenvolvimento, impõem 
condições para que esses países, 
quando em dificuldades financeiras, 
se recuperem. “Eles monitoram a 
economia desses países e os forçam 
a adotar um único modelo de 
política econômica: privatização, 
desnacionalização, equilíbrio fiscal 
rigoroso, redução das dimensões do 
Estado, etc”, explicou Samuel. 

Surge o BRICS 
Contestando essa lógica e 
oferecendo empréstimos sem impor 
condicionalidades, o BRICS causou 
grande desconforto nos sistemas de 
controle internacional ao constituir 
um Banco que não procura impor 
decisões de cima para baixo, e sim 
respeitar as estratégias políticas de 
cada país. E quem explica é Paulo 
Nogueira Batista Júnior: “Não se 
trata de um bloco ou aliança, mas 
um mecanismo de cooperação com 
objetivos bem específicos. Com 
apenas 10 anos de existência, iniciado 
em 2008 por iniciativa da Rússia, a 
cooperação atua em diversas frentes, 
em nível diplomático, ministerial, 
e também nos organismos 
internacionais”, explicou. 

Unidos pela insatisfação com 
a hegemonia anglo-americana, 
estabelecida após a Segunda-
Guerra Mundial, os países 
membros são vistos com ceticismo 
exacerbado. “Os quatro BRICS 
originais, Brasil, Rússia, Índia e 
China, estão entre os 10 maiores 
países do mundo em termos de 
área, população e Produto Interno 
Bruto (PIB). Esse traço em comum 
dá a eles potencial de agir de forma 
independente, principalmente se 
juntarem esforços. E isso pode 
ser aproveitado, ou não. O Brasil 
aproveitou muito bem entre 2006 
e 2013. Depois essa capacidade 
se desfez em grande parte, está 

hibernando, mas pode ressurgir”, 
apontou o economista.

 A consolidação veio com a 
fundação do Novo Banco de 
Desenvolvimento e do Arranjo 
Contingente de Reservas, um 
fundo monetário de caráter 
virtual no qual os países membros 
se comprometem a mobilizar e 
compartilhar reservas para ajudar 
uns aos outros, embora haja acordo 
com o FMI. Já o Novo Banco de 
Desenvolvimento, com potencial 
ainda pouco explorado pelo Brasil, 
tem capital integralizado de 10 
bilhões de dólares, e dentro de  
3 anos atingirá o patamar do 
próprio Banco Mundial. 

Obstáculos e 
potencialidades
Os mecanismos estabelecidos pelo 
BRICS foram criados a partir da 
experiência adquirida em  anos 
de atuação conjunta dos países 
dele integrantes em fóruns como 
o Banco Mundial, G20 e o FMI. 
É necessário, entretanto, atentar 
para os problemas e limitações dos 
mecanismos. O primeiro destaque 
de Paulo Nogueira foi justamente 
a potência que a China representa 
dentro do grupo em termos 
econômicos e populacionais. “Com 
o passar dos anos, o peso relativo 
da China em relação ao BRICS 
aumentou porque Rússia, Brasil 
e África do Sul, a partir de 2014, 
vivenciam desempenho econômico 
muito menos favorável. O peso 
da China, que já era grande, se 
tornou ainda maior”, destacou 
Batista. Ao mesmo tempo, a China 
é a força do BRICS. Ainda assim, 
diferentemente do G20 e do G7, 
como trata-se de um mecanismo 
de consenso, a China não pode se 
impor sobre os outros. 

Divergências importantes, que por 
vezes beiram a um conflito militar, 

como aconteceu recentemente 
entre Índia e China, afetam o 
BRICS, repercutindo no Banco. 
“Estados Unidos, Japão e Austrália 
tentam atrair a Índia para uma 
aliança, com o objetivo de conter 
o crescimento da China na Ásia. 
Por outro lado, há a Rússia, que 
está sob cerco político e financeiro 
de mais de 40 países. Essa situação 
de cerco afeta também sua atuação 
dentro do BRICS, contaminando 
seu posicionamento”, relatou. Essas 
fissuras, sempre que possível, são 
aproveitadas pelas potências mais 
tradicionais. As mídias americana 
e europeia fazem um ataque 
sistemático aos países do BRICS. 

O futuro do grupo ainda é incerto. 
A criação de uma sede para o 
Arranjo Contingente de Reservas 
do BRICS deve estar próxima. 
Rio de Janeiro concorre pela sede, 
uma vez que a sede do Banco já 
é em Xangai. A Índia também 
quer sediar. A China insiste que o 
ideal seria manter ambos, Banco 
e Fundo, no mesmo prédio. Já 
a saúde do Banco, mais amplo 
que o Fundo, é promissora. “É 
um projeto ambicioso. O capital 
integralizado do Banco ao final 
de 7 anos será de 10 bilhões 
de dólares, isso sem que entre 
nenhum novo membro no banco. 
Se entrarem novos membros, como 
era o projeto original, podemos 
chegar a 14 bilhões de capital 
integralizado em 2020. Esse é o 
tamanho da iniciativa. Apenas para 
comparação, o Banco Asiático de 
Desenvolvimento tem cerca de 7 
bilhões de dólares hoje. O Banco 
Africano de Desenvolvimento tem 
6 bilhões. O Banco Mundial tem 
16 bilhões de dólares”, destacou 
Paulo, citando, também, o grande 
apoio do governo de Xangai e do 
governo de Beijin. 

Para o Brasil, 2018 é um ano 
decisivo: em 2020 o Brasil 

ganhará o direito de indicar o 
presidente do Novo Banco de 
Desenvolvimento. Para o futuro, 
ficam as dúvidas colocadas por 
Paulo, que só o tempo responderá. 
“Um dos propósitos do Banco é 
trabalhar com os países sem impor 
condicionalidades. Entre a intenção 
e a realidade, sempre me perguntei 
por que os BRICS querem 
suplantar o eixo Atlântico Norte. 
É uma mera disputa de poder 
ou queremos implantar um novo 
modelo de desenvolvimento mais 
respeitoso, mais equilibrado, menos 
autoritário e imperialista que 
aquele que vem regendo o mundo 
desde a expansão europeia?”

Paulo Nogueira Batista Júnior foi representante 
do Brasil no Fundo Monetário Internacional 
(FMI), e presidente do Novo Banco de 
Desenvolvimento
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INSTITUCIONAL

O fim de ano da Secretaria 
de Apoio ao Estudante de 
Engenharia (SAE) chegou com 
novas experiências para os sócios 
aspirantes do Clube de Engenharia. 
No dia 22 de novembro aconteceu 
a primeira visita da SAE a uma 
usina hidrelétrica. Alunos da 
Universidade Veiga de Almeida 
(UVA), Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ) e Suesc 
conheceram a usina de Simplício, 
de Furnas. Em um ônibus fretado 
pelo Clube, os universitários foram 
até a divisa entre Rio e Minas 
Gerais, ao encontro do Rio Paraíba 
do Sul, para verem de perto o 
funcionamento da hidrelétrica.

Calendário de atividades 
Além do Encontro Fluminense 
de Estudantes de Engenharia, 
em agosto, a SAE fecha o ano de 
2017 com 7 visitas técnicas aos 
equipamentos da CEDAE, que 
incluem a estação do Guandu e a 
Elevatória do Lameirão, e outras 
6 às usinas nucleares de Angra I 
e II. Em maio, a SAE levou os 
estudantes para conhecer o MagLev, 
o trem de levitação magnética 
projetado e instalado na Coppe/
UFRJ. Desde janeiro, a secretaria 
trouxe para o Clube de Engenharia 
cerca de 700 sócios aspirantes. 

Ibá dos Santos, chefe da divisão 
técnica de Recursos Hídricos e 
Saneamento (DRHS), acompanhou 
a visita a Simplício. “Os alunos 

estavam muito interessados no 
funcionamento da usina. Nós 
visitamos o escritório central de 
Furnas no local e a própria usina. 
Embora a maioria dos alunos fosse 
de engenharia civil e mecânica, 
foi possível observar questões em 
outras áreas, como a sanitária e 
ambiental”. Para Luiz Fernando 
Taranto, secretário executivo da 
SAE, a presença de membros das 
Divisões Técnicas Especializadas 
(DTEs) é importante nas visitas 
técnicas no que diz respeito à troca 
de informações e experiências entre 
estudantes e profissionais e deve ser 
ampliada em 2018. “A presença do 
Ibá, em nome da DRHS, fez surgir 
a ideia de ter sempre representantes 
das DTEs dentro dos grupos da 
SAE em visitas técnicas no futuro. 
A experiência foi interessante e 
vamos replicar”, destacou Taranto. 

Laços com o futuro 
Em momento de crise na economia 
e empresas e, em particular, 
na engenharia, o contato dos 
estudantes com a sua futura área 
de atuação fica prejudicado. É 
nesse vácuo que a SAE busca 
complementar a formação deles 
com as visitas técnicas. Com 
todos os problemas que as Escolas 
vêm passando, as dificuldades 
que o aluno tem em poder ver a 
engenharia na prática aumentam. 
“Ter o Clube fazendo essa ponte à 
medida que estreita relações com 
os estudantes é muito interessante, 

SAE finaliza 2017 com promessa de crescimento
a SAE finaliza 2017 com promessa 
de crescimento” destaca Marianna 
do Valle Lima Alvarenga, 
estudante da Universidade Federal 
Fluminense (UFF). 

“Os estudantes universitários 
são um público prioritário para a 
ELETRONUCLEAR, pois além 
de serem futuros formadores de 
opinião, acreditamos que a educação 
é uma maneira eficaz de divulgar 
o uso pacífico da energia nuclear. 
O trabalho que o Clube vem 
realizando com a SAE, bem como 
a atuação da entidade na defesa dos 
empreendimentos relevantes para 
o desenvolvimento do país e na 
valorização da engenharia nacional, 
são importantíssimos”, destaca 
Isabel Coutinho, coordenadora 
de Comunicação Institucional da 
ELETRONUCLEAR. 

As expectativas são crescentes, 
como afirma o conselheiro Stelberto 
Soares, coordenador da SAE. “Com 
uma atuação efetiva dos estudantes 
de engenharia, o Clube respira 
novos ares. Estamos trabalhando 
para que se integrem ao cotidiano 
do Clube. Nesse momento, isso 
acontece através das DTEs”, explica 
Stelberto. Os resultados estão 
aparecendo. Ricardo Domingues, 
aluno de engenharia civil da Estácio 
de Sá, é hoje secretário da Divisão 
Técnica de Geotecnia (DTG). 
Já a Divisão Técnica de Recursos 
Hídricos e Saneamento (DRHS), 
vem abrindo espaço para que alunos 
apresentem em reuniões da DTE 
seus trabalhos de conclusão de 
curso, dissertações de mestrado e 
teses de doutorado para debate e 
troca de informações. “Já no ano 
que vem, esperamos que isso se 
amplie e que eles se insiram nos 
debates sobre o desenvolvimento 
do país promovidos pelo Clube”, 
conclui Stelberto.

Primeira visita da SAE a uma usina hidrelétrica: usina de Simplício, de Furnas

Foram eleitos na reunião 
do Conselho Diretor do 
dia 27 de novembro os 
representantes do Clu-
be de Engenharia no 
CREA-RJ. Para a moda-
lidade Agrimensura foi 
eleito Fábio Palmeiro do 
Amaral; para as 3 vagas 
da modalidade Mecâni-
ca e Metalúrgica foram 
eleitos Rafael Oliveira 
da Mota, Ricardo Rios e 
José Brant de Campos. 
Para as modalidades 
Eletricista e Química 
foram eleitos, respectiva-
mente, Marcio Patusco 
Lana Lobo e Maria Alice 
Ibañez Duarte. A posse 
dos representantes do 
Clube no CREA-RJ de-
verá acontecer no início 
de 2018.

Clube 
elege seus 
representantes 
no CREA-RJ 
para 2018
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ESTEJA NO 

CENTRO DOS 

NEGÓCIOS!

Clube de Engenharia
Av. Rio Branco, 124 - Centro - Rio de Janeiro

Tel.: (21) 2178-9220 / 2178-9200

www.clubedeengenharia.org.br

Faça seu evento ou alugue espaços 
para aulas, treinamentos e reuniões  

no melhor ponto do centro  
do Rio de Janeiro

A homenageada pelo Clube de 
Engenharia no almoço de con-
fraternização de novembro é mais 
que uma empresa: é um orgulho 
nacional e, como disse o presidente 
Pedro Celestino, um antídoto para 
o complexo de vira-latas. Abrindo 
a homenagem, dia 30 de novembro, 
Celestino lembrou a história da em-
presa, desde o esforço no pós-guerra 
do Brigadeiro Casemiro Montene-
gro, que propôs a instalação de um 
centro tecnológico em São José dos 
Campos que deu origem ao ITA e, 
mais tarde, fez nascer a EMBRA-
ER. “Nascia ali uma empresa que 
hoje ombreia os dois maiores grupos 
da indústria aeronáutica mundial, 
a Boeing e a Airbus, ocupando um 
espaço de destaque não só no país 
como no cenário mundial”, lembrou 
o presidente. “Essa empresa, tal 
como a Petrobras, tem que ser reve-
renciada não só por nós engenhei-
ros, mas pelo nosso povo. Empresas 
desse tipo é que fazem com que o 
complexo de vira-lata desapareça”, 
finalizou. 

Embraer: orgulho nacional

Quem recebeu a placa das mãos do 
presidente foi Daniel Moczydlower, 
vice-presidente de Desenvolvimento 
Tecnológico da EMBRAER, repre-
sentando o presidente da empresa, 
Paulo Cesar de Souza e Silva. Além 
de Daniel e Pedro, formaram a 
mesa da homenagem Paulo Metri, 
presidente em exercício do CREA-
-RJ; Francis Bogossian e Agostinho 
Guerreiro, ex-presidentes do Clube; 
e Patrice London, gerente de pro-
jetos da área de Desenvolvimento 
Tecnológico da EMBRAER.

Essência na engenharia
 
O histórico e o presente de su-
cesso genuinamente nacional se 
soma a outro fator que justifica a 
homenagem: a EMBRAER é uma 
empresa essencialmente de enge-
nharia que nasceu de uma visão 
de futuro do país. Dos seus 17 
mil funcionários, 6 mil são enge-
nheiros. Destes, 5 mil trabalham 
voltados para a atividade fim, a 
atividade de engenharia nas áreas 
de tecnologia, desenvolvimento e 

inovação. “A EMBRAER, de fato, 
chegou onde chegou por uma vi-
são de longo prazo, por um projeto 
de país. Essa visão da Força Aérea 
Brasileira e do governo brasileiro 
na década de 40, no pós-guerra, 
de que se um dia nós quiséssemos 
ter soberania, ter domínio sobre o 
conhecimento, sobre a tecnologia, 
o primeiro passo tinha que ser 
dado em educação. Assim nasceu 
o Instituto Tecnológico da Aero-
náutica - ITA, em São José dos 
Campos, onde se formou então um 
cluster aeroespacial. Das pran-
chetas desse grupo nasceu uma 
aeronave de transporte militar, que 
foi o Bandeirantes, que depois veio 
a se tornar o motivo de fundação 
da EMBRAER. Nasceu a empre-
sa brasileira de aeronáutica para 
poder manufaturar aquele projeto, 
encontrar caminhos e entregar a 
encomenda da Força Aérea Brasi-
leira, mas não se contentar só com 
isso e buscar clientes fora do Brasil 
também”, relatou Daniel.

www.clubedeengenharia.org.br


www.clubedeengenharia.org.br

10

Diferentes casos envolvendo erros 
de projeto ou de execução em obras 
de engenharia trazem à tona a im-
portância da responsabilidade civil 
profissional na área. O tema foi
assunto da palestra “Responsabili-
dade civil profissional”, apresentada 
no dia 23 de novembro, no Clube 

A Câmara Metropolitana do Rio 
de Janeiro, órgão de planejamento e 
gestão integrada de 21 municípios, 
vem trabalhando ferramentas de 
mapeamento e planejamento para
que se possa dar base ao trabalho 
compartilhado das prefeituras. Mas 
é preciso haver um ambiente de 
consenso entre Estado e municípios. 
Essa é a opinião de Vicente Lou-
reiro, diretor executivo do órgão, 
em palestra realizada no Clube de 
Engenharia em 7 de novembro, com 
o tema “Governança e Planejamento 
das Metrópoles”.

Um dos pontos principais é a me-
lhor distribuição de moradia e servi-

Gestão metropolitana: caminhos devem ser ditados pelo poder público

ços. Para Loureiro, é preciso mudar 
o modelo excludente de urbaniza-
ção, indo além do mercado imobili-
ário e incentivando a ocupação dos 

Nitrogênio para apagar incêndios
Água e espuma nem sempre são 
indicados para combater incên-
dios, uma vez que podem danificar 
equipamentos e materiais. Uma nova 
tecnologia, que combate incêndios 
a seco, foi apresentada no Clube de 
Engenharia em 28 de novembro. 
Trata-se da Exxfire, desenvolvida por 
uma startup holandesa de mesmo 
nome que participou de um progra-
ma de incubação da Agência Espa-
cial Europeia. 

Edwin Verver, diretor comercial 
da empresa, explicou que o sistema 
funciona aumentando o nitrogênio 
no ambiente exposto ao incêndio e, 
consequentemente,

diminuindo os níveis de oxigênio. 
Assim, evita-se que o fogo se espalhe 
utilizando um gás inerte, não sintéti-
co, que forma 80% do ar que respi-
ramos. O equipamento desenvolvido 
para a tecnologia detecta a fumaça e 
protege armários e gabinetes em que 
haja equipamento crítico. O evento 
foi promovido pela Diretoria de Ati-
vidades Técnicas (DAT) e Divisões 
Técnicas de Ciência e Tecnologia 
(DCTEC) e Engenharia Econô-
mica (DEC). Contou, ainda, com 
o apoio da Associação Brasileira de 
Engenheiras e Arquitetas (ABEA) e 
Associação Brasileira de Engenheiros 
Civis (ABENC-RJ). Leia mais:  
bit.ly/prevencao_incendios

Autovistoria de 
gás predial
A Lei da Autovistoria (Lei nº 
6.890/2014), de caráter estadual, 
torna obrigatória a inspeção, a cada 
cinco anos, das instalações de gás 
predial em unidades comerciais e 
residenciais. O tema foi abordado 
pelo professor e consultor em gás 
Mauricio Gonçalves na palestra 

“Autovistoria predial de gás”, que 
aconteceu no Clube de Engenharia 
em 29 de novembro.

Para Mauricio Gonçalves, a lei, 
apesar de recente, já ampliou a 
segurança desse tipo de instalação 
e colabora para uma cultura de 
manutenção periódica, essencial 
para prevenir acidentes. Além disso, 
a lei assegura que apenas empre-
sas acreditadas pelo INMETRO 
e cadastradas como Organismo de 
Inspeção Acreditado (OIA) possam 
fazer a autovistoria. A palestra foi 
promovida pela Diretoria de Ativi-
dades Técnicas (DAT) e a Divisão 
Técnica de Ciência e Tecnologia 
(DCTEC). 
Saiba mais: bit.ly/autovistoria_gas-
predial

Responsabilidade civil profissional
de Engenharia, por André Bastos 
e Felipe Fundão, da AIG Seguros 
Brasil.

Segundo os palestrantes, essa res-
ponsabilidade diz respeito a danos 
financeiros, materiais e corporais a 
terceiros em decorrência de falha 

imóveis vazios em regiões centrais, 
com infraestrutura e qualidade de 
vida. “Não é o mercado que deve 
sugerir para onde caminha a cidade, 

mas a cidade, com suas forças políti-
cas, é que deve apontar o que
ela deseja e as forças de mercado 
irem ao encontro dessas estratégias”, 
afirmou.

O evento contou com a promoção 
da Diretoria de Atividades Técnicas 
(DAT) e Divisão Técnica de Enge-
nharia Econômica (DEC), além do 
apoio da Divisão Técnica de
Urbanismo (DUR) e da Associação 
Brasileira de Engenheiras e Arqui-
tetas do Rio de Janeiro (ABEA-RJ). 
Saiba mais: bit.ly/planejamento_ur-
bano

profissional. No caso de erros em 
projetos de engenharia, essa respon-
sabilidade é de 5 anos, garantida
pelo Código Civil, pelo espectro 
legal e também pelo Código de 
Defesa do Consumidor. Uma forma 
de garanti-la é a partir de seguros 
específicos, que podem abranger, 

ainda, riscos de engenharia, cobrin-
do danos físicos à própria obra, e 
a responsabilidade civil de obras, 
cobrindo danos por acidentes.  
Leia mais:  
bit.ly/seguros_engenharia

Vicente Loureiro, diretor executivo da Câmara Metropolitana do Rio de Janeiro.
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DIRETORES DE ATIVIDADES TÉCNICAS: Artur Obino Neto; Carlos Antonio Rodrigues Ferreira; João Fernando Guimarães Tourinho; Márcio Patusco Lana Lobo

DIVISÕES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS

CIÊNCIA E TECNOLOGIA (DCTEC): Chefe: Ricardo Khichfy; Subchefe: Clovis Augusto Nery | CONSTRUÇÃO (DCO): Chefe: Luiz Carneiro de Oliveira; Subchefe: Manoel Lapa e Silva | ELETRÔNICA E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (DETI): Chefe: Jorge Eduardo da Silva Tavares; Subchefe: Marcio Patusco Lana Lobo | ENERGIA (DEN): Chefe: Mariano de Oliveira Moreira; Subchefe: Marco Aurelio 
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(DRHS): Chefe: Ibá dos Santos Silva; Subchefe: José Stelberto Porto Soares | RECURSOS MINERAIS (DRM): Chefe: Ana Maria Netto; Subchefe: Pedro Henrique Vieira Garcia | RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS (DRNR): Chefe: Jorge Luiz Paes Rios; Subchefe: Gerson Luiz Soriano Lerner | TRANSPORTE E LOGÍSTICA (DTRL): Chefe: Uiara Martins de Carvalho; Subchefe: Fernando Luiz Cumplido 
Mac Dowell | URBANISMO E PLANEJAMENTO REGIONAL (DUR): Chefe: Duaia Vargas da Silveira; Subchefe: Affonso Augusto Canedo Netto

Redes Ethernet: lançamento  
de obra nacional inédita

Em tempos de diminuição do 
protagonismo brasileiro em ciência 
e tecnologia, o Clube de Engenharia 
sediou o lançamento de uma obra 
inédita na área. O livro “Novas Tec-
nologias de Redes Ethernet”, dos 
engenheiros Antonio José Figuei-
redo Enne, Bruno Lima Wanderley 
e Cristiano Henrique Ferraz, foi 
lançado em 8 de novembro e é con-
siderado uma importante ferramen-
ta para estudantes e profissionais 
de telecomunicações, informática e 
tecnologia da informação (TI), com 
uma perspectiva nacional. É uma 

obra da editora Elsevier. Com pales-
tra dos autores, o evento foi
promovido pela Diretoria de Ati-
vidades Técnicas (DAT), Diretoria 
de Atividades Culturais e Divisão 
Técnica de Eletrônica e Tecnologia 
da Informação (DETI).

A tecnologia ethernet é uma das 
camadas de suporte da Internet. 
Surgiu nos anos 70, como ferramen-
ta para conexão de redes locais, e 
avançou como solução para redes de 
provedores. Segundo Bruno Lima 
Wanderley, engenheiro de teleco-
municações, a ethernet apresenta, 
como vantagens, eficácia, simplici-
dade, custos reduzidos e abrangência 
de aplicabilidade.

Ao longo dos anos, as redes ether-
net superaram obstáculos, como a 
velocidade de transmissão de uma 
informação. Segundo Antonio José 
Enne, engenheiro eletricista e
especialista em telecomunicações, 
hoje a estrutura de rede permite que 
a informação chegue ao destino bus-
cando o menor caminho possível. 
Para Cristiano Ferraz, engenheiro 
de telecomunicações, trata-se de 
uma ferramenta confiável e madura,
capaz de atender às mais diversas 
necessidades do mercado. Saiba 
mais: bit.ly/livro_ethernet

A Associação Brasileira de Mecâni-
ca dos Solos e Engenharia Geotéc-
nica (ABMS) realiza anualmente a 
Palestra Milton Vargas. Em diversas 
regiões do país, os debates homena-
geiam um dos primeiros acadêmicos 
de mecânica dos solos. Em 2017, a
13ª edição teve foco na engenharia 
de fundações. O evento “Quebran-
do Paradigmas na Engenharia de 
Fundações”, com o engenheiro civil 
e professor universitário Luciano 
Décourt, foi promovido em 14 
de novembro de 2017, no Clube 
de Engenharia, pela Diretoria de 
Atividades Técnicas (DAT), Divisão 
Técnica de Geotecnia (DTG), e
ABMS-Rio.
Em destaque o questionamento da 
eficiência de métodos enraizados na 
engenharia de fundações, a começar 
pelo SPT (Standard Penetration 
Test), utilizado para sondagens e 
estudos de resistência do solo. Se-

Novos métodos na engenharia de 
fundações

gundo Décourt, o SPT não é capaz 
de dar valores corretos para a efetua-
ção da obra. Os melhores caminhos 
são utilizar a versão com torque, 
conhecida como SPT-T (Standard 
Penetration Test with Torsion), que 
se aplica bem para qualquer solo 
não laterítico, e o método sísmico 
S-SPT. 
O engenheiro também questionou 
a aplicabilidade da teoria de capaci-
dade de carga do famoso engenheiro 
austríaco Terzaghi, apresentando um 
método mais confiável, conhecido 
como Curva Básica, aplicável a 90% 
dos solos brasileiros. Outro méto-
do trazido por Décourt foi o RDZ 
(Recalque Diferencial Zero), que 
objetiva a obtenção de valores de 
recalque diferenciais de zero entre-
todas as sapatas da fundação. Saiba 
mais e confira a apresentação de 
Luciano Décourt: bit.ly/engenha-
ria_Fundacoes

Antonio José Enne, especialista em 
telecomunicações.

Luciano Décourt: “Quebrando Paradigmas na Engenharia de Fundações”.

http://bit.ly/livro_ethernet
http://bit.ly/engenharia_Fundacoes
http://bit.ly/engenharia_Fundacoes
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DESMONTE

A afirmação é de Sebastião Soares, 
1º vice-presidente do Clube de 
Engenharia. A declaração foi feita 
em 8 de novembro, no ciclo “Crise 
da Engenharia Nacional”, realizado 
entre outubro e novembro pelo 
CREA-RJ, com apoio do Clube 
de Engenharia e do Sindicato dos 
Engenheiros no Estado do Rio 
de Janeiro (SENGE-RJ). Não à 
toa, foram escolhidos como temas 
da crise da engenharia brasileira a 
privatização da ELETROBRAS, 
debatida em 18 de outubro; o 
resgate da PETROBRAS, em 
25 de outubro; e a relação entre 
engenharia, ciência e tecnologia, em 
08 de novembro.

ELETROBRAS: 
momento de transição
O vice-presidente do Clube foi o 
moderador do primeiro debate, que 
teve como palestrantes o professor 
Luiz Pinguelli Rosa, diretor de 
Relações Institucionais da Coppe/ 
UFRJ, e Ronaldo Bicalho, doutor 
em Economia da Indústria e da 
Tecnologia e pesquisador do 
Instituto de Economia da UFRJ. 
Para Ronaldo Bicalho, o momento 
é crítico demais para o Estado 
brasileiro deixar o setor elétrico 
nas mãos da iniciativa privada: 
“A agenda do setor, e a agenda do 
mundo como um todo, vive um 
momento delicado por conta da 
transição elétrica, de sair da base 
de combustíveis fósseis para os 
combustíveis limpos. É o maior 

O Brasil está perdendo seus cérebros

desafio do setor em todo o mundo 
desde seu surgimento”, afirmou. 
Mesmo assim, segundo Pinguelli 
Rosa, o movimento contra a 
privatização não corresponde aos 
anseios do governo federal: “Há 
uma convicção profunda no governo 
de que se deve privatizar. E, quando 
há críticas a isso, elas são vistas 
como ideológicas”, lamentou.

Indústria pede o resgate 
da PETROBRAS
Já no setor energético, a ameaça 
se faz ainda maior. “O resgate da 
Petrobras para os brasileiros” foi 
o tema do segundo debate, tendo 
como pano de fundo movimentos 
como o leilão dos blocos do pré-
sal e a venda de ativos da empresa. 
Participaram, como palestrantes, 
Guilherme Estrella, geólogo e ex-

diretor de exploração e produção da 
PETROBRAS, e César Prata, vice-
presidente da Associação Brasileira 
das Indústrias de Máquinas 
(ABIMAQ), além do moderador 
Fernando Siqueira, vice-presidente 
da Associação dos Engenheiros 
da Petrobras (AEPET). Estrella, 
que foi líder da equipe que chegou 
às reservas do pré-sal, fez uma 
retrospectiva da indústria energética 
do país e do papel fundamental 
da PETROBRAS nesse processo. 
Foi apoiado por César Prata, que 
afirmou a importância da petroleira 
estatal em ter impulsionado o 
desenvolvimento tecnológico no 
Brasil, mas hoje segue uma rota de 
abandono, deixando as empresas 
sem clientes. “A PETROBRAS 
‘provocava’ a indústria a se 
desenvolver para atendê-la”, 
disse. “Hoje nós perdemos isso. A 

PETROBRAS quer fugir de nós, da 
indústria nacional”, afirmou César 
Prata.

Pesquisa e mercado de 
trabalho sem perspectivas
Para além da estagnação nacional no 
setor energético, a perspectiva para o 
futuro - para muitos outros setores 
- também não é boa. “Engenharia, 
ciência e tecnologia” foi o tema do 
terceiro encontro, no qual foram 
abordados temas como os massivos 
cortes no orçamento de pesquisas 
universitárias, o desemprego 
generalizado na engenharia e 
medidas de austeridade econômica 
do governo. O professor Carlos 
Alberto Cosenza, da Escola 
Politécnica da UFRJ, lamentou a 
desvalorização da ciência nacional: 
“Os pesquisadores estão ajoelhados, 
e não se dá importância à formação 
de recursos humanos de alto nível. 
Estamos perdendo nossos cérebros”. 
Também participaram Nelson 
Maculan, professor da Coppe/ 
UFRJ e ex-reitor da universidade, e 
Fernando Uchôa, conselheiro e ex-
presidente do Clube de Engenharia. 
Uchôa, ao abordar o desemprego 
da categoria, conclamou a união 
das entidades para organizar a 
resistência ao cenário atual.

Saiba mais e confira os vídeos 
dos eventos, na íntegra, no Portal 
do Clube de Engenharia: bit.ly/
debates_crise_engenharia

Mostra Mundo MCTIC - Pesquisa e Desenvolvimento de Ponta no Brasil realizada em Brasília.
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“Existe um encadeamento virtuoso entre ciência, tecnologia, engenharia, industrialização e desenvolvimento soberano, sustentável e inclusivo”.
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