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Desde o início, o projeto “Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento” contou com
a colaboração de inúmeros especialistas que atuaram como consultores, concederam
depoimentos ou participaram dos eventos como palestrantes e debatedores, contribuindo
de forma decisiva para a consolidação das propostas da FNE.
Também essencial foi a participação dos dirigentes da federação e dos sindicatos dos
engenheiros e dos milhares de profissionais nas cinco regiões do Brasil, cujas sugestões
enriqueceram e deram verdadeiro caráter participativo ao trabalho.
O “Cresce Brasil” vem contando ainda com o trabalho fundamental de coordenação
por dirigentes que se dedicam ao acompanhamento do projeto e com a colaboração
de profissionais envolvidos na elaboração, pesquisa e redação dos documentos,
além da organização dos eventos e produção das publicações.
Por fim, a FNE agradece especialmente ao professor Carlos Lessa, cuja contribuição
à elaboração do “Cresce Brasil”, desde a sua concepção, foi essencial e inestimável.
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A contribuição dos
engenheiros ao Brasil
A FNE representa uma categoria que, em sua essência, está ligada ao desenvolvimento socioeconômico do País e ao bem-estar de sua população. É tarefa da profissão criar as condições para
que os diversos segmentos econômicos avancem, inovem e aumentem qualidade e produtividade,
gerando riquezas. São também os engenheiros que atuam na infraestrutura logística e urbana, planejando e executando obras e projetos que visam melhorar as condições de vida dos cidadãos. Por
fim, também é responsabilidade desses quadros buscar meios de mitigar os impactos ambientais que
todas essas ações provocam, num esforço contínuo pelo desenvolvimento sustentável. Como disse o
professor Carlos Lessa, numa honrosa homenagem, “cabe ao engenheiro engendrar o futuro”.
Diante disso, o papel da nossa federação extrapola a luta sindical, extremamente justa e essencial, e alcança o horizonte da participação cidadã em prol de uma nação melhor. Como mostra a
história brevemente relatada nesta publicação, é vocação desde sempre da entidade a defesa de um
projeto nacional de desenvolvimento, associado à inclusão social. Esse norte tornou-se mais claro a
partir de 2006 com o lançamento do projeto “Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento”, no
qual a FNE oferece à sociedade as suas ideias, elaboradas a partir das contribuições de especialistas
e de amplo processo participativo, para mudar os rumos do País.
Desde então, a iniciativa tornou-se o grande instrumento de mobilização da categoria pela
expansão econômica qualificada, que leve em conta a necessidade de distribuição de renda, preservação da natureza, qualidade de vida para todos e aprimoramento da democracia. Formulado
anteriormente ao PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), o projeto dos engenheiros pôde,
ao ser apresentado a membros do governo federal, influir em aspectos essenciais, como a área de
ciência e tecnologia.
Contando com o engajamento inequívoco dos sindicatos filiados à FNE, seus dirigentes e
representados, nas cinco regiões, o projeto aprofundou-se, com a discussão do desenvolvimento
local e metropolitano, e ampliou-se, agregando questões prementes, como as riquezas representadas
pelas reservas de petróleo encontradas na camada do pré-sal. Abordou ainda os meios para se superar a crise financeira que se espalhou pelo mundo
em 2008 e, no momento em que este livro é publicado, volta seus esforços
aos preparativos à Copa do Mundo de 2014 e ao legado que esses precisam
deixar à sociedade brasileira.
A trajetória dessa batalha da FNE e do conjunto dos engenheiros por
um Brasil desenvolvido, justo e soberano é contada nas páginas a seguir.
É com orgulho que apresentamos o trabalho realizado até aqui e que certamente prosseguirá de maneira determinada.
Murilo Celso de Campos Pinheiro
Presidente

FNE
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A federação que cresceu com o País

istóri

1964

Era fevereiro de 1964. O Brasil estava às vésperas de um golpe
militar que mudaria seus rumos para um período de ditadura e repressão
interna, marcando tristemente a história nacional e sufocando a liberdade
de organização e manifestação da sociedade.

O Plano Trienal, lançado um ano antes pelo governo Jango, na
tentativa de restaurar o crescimento em declínio, enfrentar a inflação
ascendente e promover reformas de base, como a agrária, estaria também enterrado com o golpe.

Em assembleia em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um grupo de engenheiros decidira, após muitos debates, que era chegada a
hora de criar uma entidade capaz de reunir as agremiações existentes
nos estados e polos industriais do Brasil. Seria uma organização destinada a pensar e coordenar ações relacionadas às grandes questões da
categoria e do País. De sua sede, no número 14 da Rua Andrade Neves,
na capital gaúcha, os engenheiros acompanhavam as transformações
políticas e econômicas.

1965

Naquele período de incertezas, sua opção foi por se centrar mais
em seu papel associativo. Era necessário se consolidar como um interlocutor legítimo da categoria frente ao governo do marechal Humberto de
Alencar Castelo Branco e dos que o sucederiam. A estratégia inicial deu
certo: em 29 de dezembro de 1965, a Carta Sindical da FNE foi finalmente
reconhecida e assinada pelos sindicatos do Rio Grande do Sul, São Paulo,
Guanabara, Minas Gerais, Paraná, Volta Redonda, Bahia, Pernambuco e
Santa Catarina.

Nos anos seguintes, as atividades da federação permaneceram dentro dos limites impostos pela ditadura. Suas forças se concentraram em
questões pontuais ligadas, principalmente, ao piso salarial da profissão –
estabelecido pela Lei 4.950-A/66. Duas barreiras impediam a entidade de
dar passos maiores. Uma delas era o fato de sua sede estar em Porto Alegre, distante dos centros de influência e decisão circunscritos a Brasília.
E havia o recrudescimento da repressão. A inexpressividade do ponto de
vista político seria, no entanto, subvertida pelas contingências econômicas
e pelas duras consequências no mercado de trabalho do “milagre econômico” que marcou os anos do regime militar. Os traços desse projeto desenvolvimentista foram definidos em um programa de ação apresentado pelo
Ministério do Planejamento e Coordenação Econômica em 1964: o avanço
da economia brasileira e sua estabilização financeira deveriam ser impulFNE
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sionados pelo capital internacional. Como se observou nos anos seguintes,
e apesar da propaganda governamental, os investimentos diretos no Brasil
a partir de 1965 nunca superaram os níveis de 1961. Ao contrário, o que se
viu foi uma evasão de dinheiro sem precedentes.

1966

A concentração das inversões e o consequente aumento da desigualdade regional se aprofundaram na década de 1960, com 80% da indústria nacional instalada no triângulo São Paulo-Rio de Janeiro-Belo
Horizonte. A condição dos profissionais também se deteriorou: enquanto
as indústrias mecânicas, automotivas, de materiais elétricos e de comunicações elevaram sua produtividade em 130% entre 1955 e 1966, o salário
dos trabalhadores, em valor real, cresceu apenas 6%.
O aumento da importação de tecnologia sem qualquer compromisso com transferência de conhecimento se tornou uma das principais preocupações da categoria. Um documento criado para o I Encontro Nacional
de Sindicatos dos Engenheiros em Gramado, no Rio Grande do Sul, realizado em dezembro de 1980, descreve a situação: “Na nossa opinião, é a
mesma origem do quadro atual de desemprego e subemprego: o modelo
econômico, calcado em forte concentração de renda, indiscriminada importação de tecnologia e dependência de recursos externos, a qual provoca
inclusive empréstimos do tipo vinculado no qual é imposta a compra de
equipamentos e técnicas perfeitamente dominadas internamente.”

1970

A FNE evidenciou então a necessidade de repensar sua atuação
e de representar seus filiados de uma maneira mais ativa, voltada para
os problemas do mercado de trabalho. No início da década de 1970,
o então presidente da federação, Armindo Beux, encaminhou ao militar no poder, general Emílio Garrastazu Médici, um projeto para o
estabelecimento de novos índices de vencimento para os engenheiros,
arquitetos e agrônomos que trabalhavam direta ou indiretamente na administração pública. Sua iniciativa tinha por objetivo frear a evasão
desses profissionais para o setor privado. Os imperativos do governo,
no entanto, eram de outra ordem e pouco se fez para reverter a situação.
Diante disso, Beux encaminhou em 1978 ao presidente João Figueiredo
uma proposta para melhorar os salários da categoria e controlar a importação de mão de obra.

A pressão continuou em 1979, quando a FNE denunciou a “invasão de seu debilitado mercado de trabalho por profissionais estrangeiros
que exercem atividades para as quais os brasileiros estão perfeitamente
O desenvolvimento do Brasil
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O gaúcho Armindo Beux
presidiu a federação desde a
sua fundação, em 1964, até
1980. Durante esse período,
marcado pela ditadura militar
e por incertezas, a atuação
da entidade foi centrada em
seu papel associativo. A sede
ficava em Porto Alegre, no
Rio Grande do Sul.
Foto: Acervo FNE

capacitados”. Essa invasão, segundo a federação, dava-se com mais intensidade no setor industrial e afetava sobremaneira os engenheiros mecânicos, eletricistas, metalúrgicos e também os geólogos. É importante
ressaltar que a FNE sempre se mostrou favorável à vinda de especialistas de outros países nas situações em que eles trouxessem know-how e
assistência técnica. O que se queria do governo era o fortalecimento da
legislação para garantir que os estrangeiros só trabalhassem aqui depois
de devidamente habilitados.

Sindicalismo e
redemocratização

1980

A reação às políticas econômicas do governo militar dentro do
movimento sindical coincidiu com a crescente demanda por democracia.
No início dos anos 1980, o descontentamento e a impaciência chegavam
às classes médias e às organizações que representavam os profissionais
liberais. Frente a esse processo, novas entidades foram criadas, revitalizando o movimento sindical brasileiro. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo em 1985, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso,
então senador pelo PMDB, expôs o novo momento: “Terão influência
crescente sindicatos como o dos jornalistas, dos professores, dos técnicos em computação e de outros que trabalham em setores de tecnologia
sofisticada. A classe operária está diminuindo numericamente, enquanto
as profissões do setor terciário estão aumentando.”
A realização da I Conferência
Nacional da Classe Trabalhadora,
em 1981, foi parte do processo
de retomada do movimento
sindical brasileiro após as greves
de 1978 e 1979. Na foto abaixo,
plenária do encontro realizado
na Praia Grande, em São Paulo,
do qual a FNE participou.
Foto: Divulgação

Esse momento-chave na história sindical brasileira, que coincide com o início do longo processo de redemocratização do País, será
marcado por duas opções ideológicas concorrentes: uma, claramente
voltada às negociações coletivas e à ampliação da base que acreditava
na unidade e no fortalecimento das entidades representativas dos profissionais liberais. Outra, focada na participação partidária e no rearranjo das forças políticas no período de abertura, favorável à diluição
dessas organizações nas majoritárias. As experiências dos sindicatos
dos engenheiros de São Paulo e do
Rio de Janeiro e suas trajetórias dissonantes exemplificam essa divisão
– que resultaria mais adiante, como
se verá, na criação de uma entidade
paralela à FNE.
A década de 1980 pode ser
vista, portanto, como um ponto de
inflexão na história da federação. Ela
passou às mãos do engenheiro João
Eduardo Moritz, mudou sua sede
FNE
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para Brasília e passou a deter uma posição política mais contundente
e influente, não só nas discussões relacionadas à prática profissional,
como também, e de maneira inédita, a questões estruturais de toda a
nação. Foi justamente com esse ímpeto transformador que Moritz falou
a um grupo de 21 entidades reunidas na Sociedade de Engenharia, no
encontro em Gramado. “No seu 15° ano de vida, saindo de uma longa
hibernação, a exemplo da vida política do País, a federação está debutando”, atestou. As palavras ditas por ele refletiam as grandes mudanças pelas quais a classe havia passado desde então e o clamor que se via
nas ruas e nos jornais por um despertar democrático. A FNE contava
então com 12 sindicatos filiados.
Além de chamar atenção para seu renascimento, Moritz denunciou o corte de 15% nos investimentos das companhias estatais
em inovação e a interrupção das contratações no setor público. O
desemprego de engenheiros à época – 250 mil no País – chegava a
12%. A mensagem seria repetida dois anos depois, no II Encontro
Nacional de Sindicatos dos Engenheiros, realizado em Niterói, no
Rio de Janeiro: “A solução dos problemas da profissão se encontra
diretamente ligada à satisfação dos anseios de toda a população, que
busca melhores condições de vida e a democratização do País”, aponta a carta criada e assinada pelas organizações participantes. A FNE
congregava então 16 sindicatos.

1981

Essa nova postura da federação alterou o tom das conversas com
o governo militar. A entidade passou a denunciar e a repudiar publicamente os ataques contra a liberdade de imprensa, como se viu no
caso de indiciamento, em 1981, do jornalista Boris Casoy, editor-chefe
da Folha de S. Paulo. Ele publicara declarações do então deputado
pelo MDB Getúlio Dias, que criticavam o Tribunal Superior Eleitoral. “Solidarizamo-nos e protestamos contra esse ato do governo que
fere os princípios básicos da liberdade de imprensa. O nosso desejo
é que esses atos arbitrários sirvam para aumentar a unidade daqueles
que lutam pela democracia em nosso país”, manifestou Moritz no
mesmo jornal.
Além de maior presença na imprensa, a FNE saiu às ruas e
apoiou iniciativas locais. Em Minas Gerais, realizou em 1981 uma
grande manifestação no dia 12 de dezembro para marcar o Dia do Engenheiro – celebrado oficialmente um dia antes. Plantou-se diante do
Palácio dos Despachos para reivindicar que cada prefeitura ou grupo de
municípios tivesse um profissional de engenharia para acompanhar as
obras públicas. Também pediu mais trabalho à categoria nas empreiteiras com contratos com o governo.
Em São Paulo não foi diferente: em julho de 1983, o Sindicato dos Engenheiros no Estado organizou um grande ato de protesto
à crise econômica. Cerca de 15% dos engenheiros paulistas estavam
O desenvolvimento do Brasil
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O catarinense João Moritz
assume a direção da FNE
entre 1980 e 1986. A
entidade muda sua sede
para Brasília e adota
uma postura combativa
pela redemocratização
e pelo desenvolvimento
tecnológico do País.
Foto: Acervo FNE

ticamente. As grandes empresas, que mais investiam em inovação,
foram gradativamente perdendo espaço para escritórios menores,
mais especializados e eficientes, mas sem recursos para apostar em
pesquisa. A terceirização dos serviços passou a ser regra. Multiplicaram-se os profissionais autônomos. As dispensas alcançaram níveis
impensáveis. Em 1983, as empresas de consultoria demitiram uma
média de 150 técnicos por semana. O que o País avançara em termos
de inovação tecnológica nas três décadas anteriores fora completamente perdido. Um documento expondo a complexidade da situação
foi entregue pela FNE ao presidente João Figueiredo em agosto daquele ano, mas, mais do que nunca, já não havia espaço para pequenas reformas. O regime precisava cair.

Participação na
Constituinte

De 1984 até a promulgação
da nova Constituição, em 1988,
registrada na imagem acima,
a federação manteve uma ação
articulada junto aos deputados
e comissões temáticas. Uma
das bandeiras da entidade era
garantir a presença, na Carta
Magna, de linhas gerais para
fomentar o desenvolvimento
técnico e científico do País.
Foto: Wikimedia Commons

1983

sem emprego. A “Caminhada contra a crise” começou na Praça da Sé
e terminou na sede da entidade, na Rua Genebra. Em todas essas ocasiões, as críticas do presidente da federação ao modelo brasileiro de
desenvolvimento eram mais abertas e contundentes: “A importação de
pacotes tecnológicos, como exigências de financiamentos obtidos no
exterior, deixa nossas indústrias ociosas e rouba o mercado dos engenheiros brasileiros (...), além de raramente ser cumprida a promessa de
transferência de know-how”, dizia Moritz. “Na maioria dos casos, os
engenheiros brasileiros não têm acesso à tecnologia importada, ficando
como meros executores de projetos e como simples apertadores de botões.” Essas mobilizações, que se repetiam em outras cidades e categorias, tinham como pano de fundo um grande descontentamento social
que desembocaria, um pouco mais adiante, na Assembleia Constituinte
e na troca de regime.
No caso dos profissionais da categoria, a crise da dívida fez
com que o governo não honrasse os contratos firmados com o mercado privado. Os chamados “elefantes brancos”, como se classificavam
obras como o Minhocão em São Paulo ou o Hotel Nacional no Rio de
Janeiro, deram lugar a projetos menores. Os investimentos em obras
públicas – que mais alimentavam o mercado – foram reduzidos drasFNE
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1984

No ano seguinte, ao mesmo tempo em que promovia discussões
por todo o Brasil com o intuito de preparar uma proposta de reforma
da Lei 5.194/1966, relativa ao exercício da engenharia, da arquitetura
e da agronomia, a federação começou a se envolver nos debates da
Assembleia Constituinte. A FNE percebeu que só com uma unidade
forte seria possível garantir os direitos dos seus representados em um
novo projeto para o País. À época já se contavam 300 mil engenheiros
no Brasil – 130 mil só em São Paulo. Antônio Octaviano, presidente
da federação e do sindicato nesse estado de 1986 a 1992, encabeçou
o movimento. “A nova legislação deve ser aberta e genérica. Precisamos de uma lei muito clara, porque vai mexer em uma coisa que é
de fundamental importância para o País, que é o processo produtivo
das indústrias, construção civil e agricultura”, declarou ele, nos idos
de 1984, sobre a reforma da norma relativa ao exercício da profissão.
A declaração foi dada no encontro promovido em 24 de fevereiro daquele ano pelo jornal Folha de S. Paulo, em sua sede da Rua Barão
de Limeira. O objetivo era reunir personalidades públicas favoráveis
à emenda Dante de Oliveira e às eleições diretas para presidente, de
modo a pressionar o Congresso. Lá estavam o governador paulista
Franco Montoro, o ex-governador Abreu Sodré, a sexóloga Marta Suplicy, o casal Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli, o professor
Aziz Ab’Saber e o prefeito da cidade de São Paulo, Mário Covas. Foi
um momento de extrema importância na história da FNE, marcando
o início de um período em que o município, por estar no centro dos
debates sobre os rumos do País, passa a ter influência estratégica na
federação – que, por sua vez, acaba ocupando um papel político de
grande responsabilidade.
Tem início, então, uma série de reuniões para balizar a posição
dos engenheiros de todo o País a respeito da nova Constituição. Em
O desenvolvimento do Brasil
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Sob a direção de Antônio
Octaviano, entre 1986 e 1992,
a federação avança em termos
de organização, mobilização
e influência. A entidade se
envolve na luta pelas eleições
diretas para presidente e se
aprofunda nas discussões sobre
a regulamentação da profissão.
Foto: Acervo FNE

1985, depois de um ano de inúmeros debates estaduais, a federação organizou o Seminário Nacional da Constituinte, em Belo
Horizonte, com o apoio de 20 sindicatos.
Um boletim mensal chamado “Engenheiros
e Constituinte” e uma “Cartilha da Constituinte” cumpriram a função de fazer chegar
a todos os rincões do Brasil as principais
discussões travadas nesse processo. O documento final mostrou à classe política e à
sociedade civil a capacidade de organização, mobilização e influência da FNE.
Momento de confraternização
durante o VI Encontro Nacional
de Sindicatos dos Engenheiros,
em setembro de 1990, em
Brasília. Ao centro, de camisa
branca, Rutênio Gurgel Bastos.
Foto: Acervo FNE

1986

Nas comemorações pelo Dia do Engenheiro daquele ano, ocorridas em 12 de dezembro, último dia de
sua presidência, Moritz assegurou que a federação seguiria lutando por
eleições diretas, pelo salário mínimo profissional, pela tecnologia nacional e por grandes transformações sociais, como a reforma agrária.
Ele seria sucedido por Octaviano, que teria pela frente uma maratona
de mobilizações para garantir os interesses da classe na redemocratização. Uma delas realizou-se em agosto de 1986, em São Paulo, em
defesa da reserva de mercado e contra as pressões do governo dos EUA
sobre a política brasileira para o setor de informática. Com ajuda de
um grupo de palhaços, acrobatas e até de uma odalisca, eles caminharam pelo centro da capital paulista distribuindo chips e debatendo com
a população a lei que reservava às empresas nacionais a produção de
computadores. Aproveitaram também para criticar as joint ventures entre grupos privados nacionais e multinacionais.

1987

Pouco depois, em outubro, os engenheiros deixaram as ruas
para circular pelos corredores do Planalto. Ao então ministro da Fazenda, Dilson Funaro, Octaviano entregou um estudo sobre as consequências de um aumento nas taxas que incidiam sobre os salários da classe
média. Na análise da FNE, a inflação de 20,8% ao mês estava sendo
gerada pela especulação e pelos oligopólios, e não pelos salários (o
documento se referia ao período entre os planos Cruzado, adotado em
fevereiro de 1986, e Bresser, em junho de 1987). O documento pedia
também maior taxação sobre as empresas exportadoras. Além disso,
demandava que os produtos de primeira necessidade fossem isentos de
impostos e que sobre o consumo supérfluo e o sistema financeiro incidisse uma alíquota maior.
Além das lutas e manifestações pontuais em defesa do emprego
e da classe, a federação não perdia de vista a Assembleia Constituinte
e a necessidade de proteger, através da nova Carta Magna, a indústria
nacional de ponta. “A mudança de concepção que a Constituinte deve
dar a esse assunto servirá como base fundamental para todos os que se
preocupam com o desenvolvimento tecnológico brasileiro”, afirmou na
FNE
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ocasião Octaviano. Uma das grandes lutas da FNE era conseguir que o
governo se comprometesse a criar mecanismos para colocar em pé de
igualdade as empresas brasileiras e as multinacionais.
Em fevereiro de 1987, representantes de 28 entidades de geó
logos, engenheiros, arquitetos, analistas de sistemas e biólogos se reuniram na sede da federação em Brasília para articular sua atuação junto
aos deputados e às comissões temáticas. As principais propostas levantadas naquele momento se referiam à capacitação técnica dos profissionais brasileiros, ao estabelecimento de mecanismos de reserva de
mercado e à necessidade de ampliar os incentivos fiscais: “A pesquisa
técnica científica e os trabalhos desenvolvidos em ciência e tecnologia
são hoje o quarto fator de produção, e o país que não tiver claro em suas
leis esses preceitos estará sempre em segundo plano”, declarou Octaviano na oportunidade. “Nós não queremos que a Constituição tenha
todos esses preceitos, mas que pelo menos garanta suas linhas gerais
para o desenvolvimento técnico-científico do País.”

1988

A partir dessa reunião, a FNE organizou uma série de encontros temáticos com a participação de instituições da área de ciência
e tecnologia. Um deles, realizado em Brasília em abril daquele ano,
contou com o apoio da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência). Pouco depois, no mesmo mês, Octaviano participou
das reuniões da Subcomissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação
no Congresso Constituinte. A federação também se fez presente junto
aos movimentos “Brasil Informática” e “Brasil Ciência e Tecnologia”.
Todo esse trabalho foi fundamental para garantir a influência da FNE
no processo decisório que antecedeu a aprovação da Constituição em
1988. “Elementos imprescindíveis ao crescimento econômico e à soberania das nações, o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica serão promovidos pelo Estado, com prioridade para
a pesquisa científica básica voltada para o bem público e o progresso
das ciências”, disse Octaviano em outubro, resumindo o teor das ideias
defendidas pela entidade.
A Proposta de Emenda Popular gerada nos debates com universidades, associações de classe e sindicatos conseguiu assinaturas suficientes para ir ao Congresso. Era um parecer à altura da Constituinte e
conquistou o apoio de um grande número de deputados, entre eles Cristina Tavares, mais tarde relatora do Capítulo IV da Carta Magna, que
trata da política de ciência e tecnologia. Dois artigos, em especial, provam a influência da FNE: 218 e 219. O primeiro dispõe que “o Estado
promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a
capacitação tecnológicas”. O segundo determina que “o mercado interno
integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o
desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e
a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal”.
O desenvolvimento do Brasil
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Rutênio Gurgel Bastos, que
presidiu a federação entre
1992 e 1993, investiu na
manutenção das bases e
da unidade da categoria.
Foto: Acervo FNE

pre rejeitamos a participação em centrais sindicais. Acreditávamos que
deveria haver uma representação apartidária. Essa tese foi muito cara à
FNE.” E o preço se fez ver pouco depois.

1990

As entidades mais voltadas para a atuação partidária, como no
caso do Rio de Janeiro, se desvencilharam da FNE no final dos anos
1980. Outras, como a do Maranhão, foram completamente dissolvidas.
Os sindicatos de São Paulo e do Rio Grande do Sul, por outro lado, resistiram à fragmentação. A exacerbação dessas diferenças ficou patente
durante o Encontro Nacional dos Engenheiros realizado em 1990 em
Brasília, quando diversas organizações pediram desfiliação. Em 1993,
criaram a Fisenge (Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros), entidade vinculada à CUT.
A existência de uma federação paralela à FNE levou os engenheiros a se concentrarem quase que unicamente na manutenção das
bases e na sua fragilizada unidade. Por um longo período, a partir de
1990, a entidade se afastou das lutas políticas mais amplas. “As diretorias formadas por Rutênio Gurgel Bastos, Wellington Silva de Miranda e Jorge Luiz Gomes naquela década tiveram o mérito de conseguir
manter a federação organizada – um esforço burocrático que, infelizmente, impediu voos mais altos”, explica Vargas Netto.

Abertura do II Congresso de
Sindicatos dos Engenheiros,
em 1994. À mesa, o
consultor sindical da FNE,
João Guilherme Vargas
Netto (à direita).
Foto: Acervo FNE

Inflexão no movimento
A vitória da federação durante a Constituinte e a consolidação de seu importante papel do ponto de vista da sociedade civil não
conseguiram impedir, no entanto, um duro embate com as bases que
culminou com sua divisão no final dos anos 1980. Depois da ditadura,
a história sindical brasileira passou por um momento muito particular. Na visão de João Guilherme Vargas Netto, consultor sindical da
FNE, o fim do regime militar criou uma conjuntura propícia para a
emergência, ao mesmo tempo, de partidos e sindicatos. De um lado,
estavam os que defendiam a dissolução das entidades representativas
dos profissionais liberais no sistema criado pela CUT (Central Única
dos Trabalhadores), em 1983. De outro, ficaram aqueles que, como a
FNE, optaram por manter a unidade da classe e a autonomia em relação a partidos políticos.
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Foto: Acervo FNE

1991

Essas diretorias tiveram de enfrentar ainda uma nova e profunda
crise no setor. Em 1991, um levantamento publicado pelo Seesp atestou
que o desemprego na classe ascendia. Se antes do Plano Collor os grandes
jornais de São Paulo anunciavam cerca de 1.300 vagas para engenheiros
todos os meses, em 1991 as ofertas caíram para 250. Como na recessão
experimentada no início dos anos 1980, os profissionais estavam deixan-

O presidente da FNE,
Antônio Octaviano
(à esquerda), fala durante
o I Conse, realizado em
1991 em Maceió. Ao
lado, Judson Cabral,
representando a Central
Única dos Trabalhadores,
posteriormente eleito
deputado estadual pelo PT.

Octaviano explica que a federação participou ativamente das
Conclats (Conferências Nacionais da Classe Trabalhadora), realizadas
a partir de 1981, e acompanhou de perto o crescimento da CUT, mas a
proposta de dissolver a federação nunca foi aceita. “Queríamos que as
preocupações da categoria estivessem presentes no debate, mas semFNE

Presidente da FNE entre
1993 e 1995, Wellington
Silva de Miranda
enfrentou uma crise
no setor, com aumento
do desemprego.

Foto: Acervo FNE
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gresso de Sindicatos dos Engenheiros),
realizado em janeiro, em Maceió, capital de Alagoas, refletiu essa tendência:
“Mais engenharia para o desenvolvimento e avanço social.” A escolha se
provaria acertada meses depois, durante
a crise energética que provocou racionamento e apagões. Nesse momento, a
FNE organizou um seminário em agosto
para debater o problema e suas possíveis
soluções. Entre suas demandas, estavam
o impulso à energia hidrelétrica, a preo
cupação com a modicidade tarifária e a
garantia de investimentos na expansão
dos sistemas de geração e distribuição.

Posse da nova diretoria da FNE
para o período 2004-2007,
encabeçada por Murilo Celso de
Campos Pinheiro. Inicia-se uma
fase de grande protagonismo
sindical e político da entidade.
Foto: Acervo FNE

A ação da FNE durante essa crise expôs que, superado o período de
redemocratização e estabilização da
economia brasileira, era preciso reinventar seu papel como agente de transformação social. Era necessário, assim,
participar do grande plano de desenvolvimento que se configurava como próximo capítulo da história nacional.

do seus trabalhos para iniciar negócios próprios. A arquitetura e a engenharia consultiva eram as áreas mais afetadas. “O Brasil vai demorar no
mínimo dez anos para recuperar o atraso”, disse Rutênio Gurgel Bastos,
presidente da FNE nesse período, que faleceu em 13 de outubro de 2005.
“Os profissionais que saem do mercado jamais voltarão a trabalhar na
profissão.” Novamente, o motor da crise era a inadimplência do setor
público. Para evitar o agravamento da situação, e apesar de ter perdido
apoio de algumas bases para a Fisenge, a FNE encarou o desafio de debater, uma vez mais, uma ampla reforma para regulamentar a profissão.

Brasil democrático
e em desenvolvimento

2000

Esse ímpeto de manter a unidade das bases e evitar uma fragmentação ainda maior foi a tônica das políticas nos anos subsequentes,
período em que a federação esteve sob o comando de Wellington Silva
de Miranda. Em 1995, assumiu a presidência o engenheiro Jorge Luiz
Gomes, o qual manteve-se à frente da entidade até 2004.
No início dos anos 2000, as questões nacionais voltaram a ocupar a agenda da federação. A temática principal do IV Conse (ConFNE
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2004

A compreensão de que o Brasil demandava um projeto de longo
prazo que pensasse o desenvolvimento de forma inclusiva estava no centro das preocupações da diretoria seguinte da entidade, encabeçada por
Murilo Celso de Campos Pinheiro. “Além de se fortalecer e aprimorar
sua ação em defesa dos engenheiros, a FNE terá de avançar no seu papel de agente social e político para transformar a realidade brasileira”,
disse ele, durante a solenidade de posse, em 2004. “A federação deve se
tornar, cada vez mais, o canal de comunicação entre a categoria e os formuladores e executores de políticas públicas”, completou. A partir desse
momento, a FNE assumiu a tarefa de focar em um novo e grandioso
desafio: os caminhos para acelerar o desenvolvimento do País. Depois
de intenso processo de discussão nos estados, subsidiado por consultores
especializados, foi lançado em 2006 o projeto “Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento”. Nos anos seguintes, o mesmo processo foi
deflagrado para debater a superação da crise, as necessidades das regiões
metropolitanas, a urgência de acelerar o crescimento e melhorar a infraestrutura do País, a Copa de 2014. A partir de uma perspectiva ampla,
a FNE convocou, para cada uma das discussões, representantes dos
vários segmentos da sociedade e poder público para pensarem o País de
forma inclusiva e transformadora, constituindo-se em uma entidade forte
e atuante em prol do desenvolvimento sustentável.
O desenvolvimento do Brasil
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Durante a presidência
de Jorge Luiz Gomes
(1995-2004), a FNE
manteve o esforço pela
organização e sustentação
da sua unidade.
Foto: Acervo FNE

Murilo Pinheiro,
presidente da FNE,
entrega placa
comemorativa a João
Moritz em cerimônia
realizada em 2008
para comemorar os 100
anos do engenheiro que
participou da criação do
Senge-SC e da FNE.
Foto: Acervo FNE

uma vida dedicada à

profissão
Foram as rodas das carroças e as máquinas que luziam na confeitaria
de seu pai que despertaram a curiosidade e a paixão de João Eduardo Moritz,
o Joãozinho, para a engenharia. “Ficava fascinado com a movimentação
daquelas peças, olhava o sistema de funcionamento, queria saber como a roda
girava”, disse ele no início de 2009, meses depois de seu centenário. Nascido
em 14 de julho de 1908 na cidade catarinense de Palhoça, filho de imigrantes
alemães, Moritz dedicaria a vida àquela profissão.
Aos 17 anos, ele partiu para Itajubá, em Minas Gerais, onde se
formaria em engenharia elétrica pelo Instituto Eletrotécnico e Mecânico. Mas
foi ainda mais longe: em 1929, Joãozinho desembarcou na Alemanha para se
especializar na Faculdade Bergmann EletrisitatoWerk A.G. Ao voltar para o
Brasil, em 1933, passou a integrar os quadros da Companhia Energia Elétrica
Riograndense, hoje Companhia Estadual de Energia Elétrica.
Foi o começo de uma brilhante carreira. Em 1938, ao retornar para a terra
natal, tornou-se o primeiro engenheiro eletricista de Santa Catarina. Lá trabalhou
na pioneira empresa Força e Luz de Florianópolis, dirigiu o setor de energia elétrica
da Diretoria de Obras Públicas do estado e foi convidado pelo então governador
Celso Ramos para fazer parte da Fundação Educacional catarinense.
No setor privado, passou por empresas como a Carlos Hoepcke, a Solteca
e a Infrisa de Pescados. Como empresário, criou a João Moritz Indústria e
Comércio e a rede de supermercados A Soberana. Foi incansável em seu objetivo
de desenvolver a economia e a infraestrutura do estado. Esse engajamento lhe
colocou no centro de um seleto grupo de profissionais que, em 1957, deu início
à criação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina.

FNE
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Anos mais tarde, atraído pelo emergente movimento sindical
brasileiro e percebendo a falta de uma entidade representativa da categoria,
criou o Sindicato dos Engenheiros de Santa Catarina. Foi reeleito três vezes
para sua presidência antes de passar para o comando da Federação Nacional
dos Engenheiros em 1980, que assumiu por seis anos.
Além de guiar a FNE no período da redemocratização do País, Moritz
foi responsável por uma inédita ampliação de suas bases. Ele se empenhou em
apoiar a criação de sindicatos em todos os estados do País. “Queria fazer com
que as conquistas que obtivemos, em termos de negociações salariais, fossem
expandidas para os engenheiros de todo o Brasil”, disse ele muito tempo
depois, refletindo sobre sua gestão.
Ele fez ainda mais: modernizou a administração da federação,
levou sua sede para Brasília, aproximando-a do centro político de decisões
e impulsionou sua participação nos grandes debates sobre os rumos do
País. Antônio Octaviano, que atuou ao seu lado como vice-presidente
entre 1983 e 1986, descreveria assim a personalidade de Moritz: “Sua
atitude foi sempre construtiva, agregadora, positiva. Era uma pessoa
preocupada com seu tempo.”
Além de referência para os engenheiros brasileiros, Moritz se tornou
figura conhecida por sua disposição em seguir trabalhando e desfrutando a
vida, apesar da avançada idade. Aventurou-se por atividades tão diversas
quanto o remo e o jornalismo, o rádio e a maçonaria. Aos 90 anos, declarou
em uma entrevista para a televisão: “O dia precisava ter 30 horas, pois ainda
tenho muito o que fazer, e 24 horas é muito pouco tempo.”
Joãozinho foi casado com Maria Stela Amaral, com quem teve três
filhos, até a morte dela, em 1978. Depois de 20 anos de viuvez, aos 92 anos,
esposou Lídia Zapelini, sua companheira até o final da vida. Pouco tempo
antes de falecer, aos 101 anos, em 28 de fevereiro de 2010, fez questão de
deixar registrado: “A vida foi maravilhosa comigo.”
O desenvolvimento do Brasil
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Profissional destacado,
Moritz (o segundo da
esq. para a dir.) foi
um dos fundadores do
Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia de
Santa Catarina. Após um
brinde emocionado,
as diretorias do Senge-SC
e da FNE se reuniram
para a foto histórica e
para o lançamento de selo
comemorativo do
centenário de Moritz.
Foto: Acervo FNE
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Naquele momento, o País se via diante de
escolhas importantes para seu futuro. Vinha de
um período de tímido crescimento, de não mais
de 2,6% ao ano, e uma economia estagnada especialmente pela falta de investimentos. Pronto para
pagar R$ 160 bilhões apenas em juros da dívida, o
Brasil tinha nessa conta um espelho do que estava
sendo tirado de seus cofres e de suas chances de desenvolvimento. Era preciso começar a reverter esse
quadro, com um novo posicionamento diante das
regras ditadas por um modelo econômico imposto
de fora para dentro e nada favorável às inversões
públicas necessárias à nação.

De uma população de 80 milhões de pessoas economicamente ativas, 23% se viam em

FNE
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Murilo Celso de Campos
Pinheiro, presidente da FNE,
faz a leitura da carta de
encerramento do Conse.
Ampla participação
marcou o congresso.
FOTO: ACERVO FNE
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Sem que as demandas de infraestrutura fossem
priorizadas, a engenharia nacional refletia a política
em curso: poucas oportunidades de participação em
planos estratégicos e, por consequência, pouco interesse da juventude em optar por essa carreira. O Brasil estava formando menos engenheiros do que precisaria para desenvolver-se e os que se encontravam no
mercado aspiravam por uma valorização impossível
sem a inserção da profissão nas perspectivas de desenvolvimento nacional.
A FNE, em 2006, tinha a tarefa de organizar
seu VI Conse (Congresso Nacional dos Engenheiros),
com elaboração e aprovação de suas diretrizes para o
triênio seguinte. Precedido de eventos preparatórios
regionais, em que se debateram os grandes gargalos
estruturais do País, esse encontro ocorreria entre os
dias 13 e 16 de setembro daquele ano, na cidade de
São Paulo. Que estratégias contribuiriam ao mesmo tempo para sanar os problemas, superar atrasos e
servir de motor a um inadiável ciclo de crescimento?
Como combinar objetivos até então excludentes, como
desenvolvimento econômico, preservação do meio
ambientre e inclusão social? Qual seria o papel da profissão e que engenharia deveria colocar-se a serviço
desse futuro?

Obras do metrô
de Fortaleza, no Ceará.
FOTO: DIVULGAÇÃO

condições de desemprego ou subemprego crônico, apesar de pequena
melhora em anos anteriores. A grande exclusão do mercado de trabalho
era o resultado direto das políticas empreendidas na década de 1990, que
levaram a indústria a cortar postos e culminaram com a desnacionalização de segmentos importantes.
Era ano eleitoral. Apesar de programas de socorro social imediato,
como o Bolsa Família, a população brasileira sofria com o crescimento
medíocre associado à redução da presença estatal na economia e ao predomínio das preocupações voltadas a satisfazer as relações de mercado
globalizadas. A estabilidade a qualquer preço e a busca do superávit na
balança comercial haviam se apoiado em taxas de juros elevadíssimas, que
sugaram recursos das políticas de bem-estar social, como saúde e educação, e deixaram sem investimentos setores como transporte, energia, ciência e tecnologia, entre outros vitais para alavancar o País. Seu desafio era
recusar a letargia e tomar as rédeas do seu desenvolvimento.
FNE
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O processo de debates percorreu as capitais
Florianópolis, Brasília, São Luís, Belém, Teresina,
Rio de Janeiro e Cuiabá, dando início a amplo movimento. Formulado a partir dos encontros regionais,
culminou no manifesto “Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento”, lançado no VI Conse.
Esse primeiro documento trazia propostas concretas para elevar a
economia do País a um novo patamar, com metas de crescimento associadas a uma forte redução das taxas de juros, investimentos em infraestrutura
e a retomada do papel do Estado em assegurar desenvolvimento sustentável com justiça social. Pela primeira vez, a engenharia brasileira se autoconvocava a, mais do que servir de ferramenta para o crescimento, lançar
as bases para um projeto nacional.
No congresso, o “Cresce Brasil” foi transformado no movimento
permanente que, nos anos seguintes, acompanharia o desenrolar das propostas abertas pela engenharia à sociedade, encaminhadas aos poderes
Executivo e Legislativo, bem como às lideranças partidárias e aos candidatos às eleições presidenciais, atualizando constantemente suas conO desenvolvimento do Brasil
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“O projeto da
FNE é uma ação
fundamental
para fomentar o
desenvolvimento
do País.”
Fátima Có Soares,
vice-presidente da FNE

“O ‘Cresce
Brasil’ serviu
de base para
a elaboração
de políticas
governamentais.”
Arthur Chinzarian,
conselheiro fiscal
efetivo da FNE

tribuições e horizontes diante de cada novo
desafio conjuntural.

Plateia lota auditório para
acompanhar debates.
FOTO: ACERVO FNE

O caminho do desenvolvimento
tem exigido escolhas a cada momento.
Inaugurado nos últimos anos, ainda não
está assegurado. Desde 2007, a FNE
vem, por meio do “Cresce Brasil”, realizando análises críticas e monitorando iniciativas governamentais inseridas
no escopo das propostas da engenharia,
como os PACs I e II (Programas de Aceleração do Crescimento). Junto com a
sociedade, tem feito debates e apontado
alternativas diante dos impactos das crises internacionais iniciadas
em 2008 e que ainda ameaçam a economia global. Aprofundando os
diálogos regionais, impulsionados pelos seus sindicatos nos estados, a FNE realizou dezenas de novos encontros pelo País. Reuniu
lideranças sindicais, políticas e acadêmicas, com ênfase para os seminários que ajudaram a compreender os desafios do desenvolvimento sustentável pela ótica das grandes metrópoles brasileiras. O
“Cresce Brasil” segue como movimento dinâmico, comprometido
com as agendas imediatas do País, com ações objetivas para assegurar a infraestrutura adequada aos grandes eventos esportivos que se
aproximam, em particular a Copa do Mundo 2014.

Engenharia mobilizada
recriou agenda
para o País crescer
O VI Conse poderia ter sido um encontro meramente estatutário,
de caráter corporativo. Mas foi o desfecho dessa grande mobilização
dos engenheiros, às voltas com a construção de uma plataforma nacional de desenvolvimento sustentável. A primeira novidade foi a forma
como esse congresso e suas etapas preparatórias foram organizados.
Com uma base de sindicatos que representa 600 mil profissionais, a federação apostou que a realização de seu congresso não poderia
estar dissociada das preocupações da engenharia com a infraestrutura
brasileira e que cada etapa regional seria uma oportunidade única para
o encontro de talentos, preocupações, críticas e ideias para traçar prioridades e estratégias viáveis ao País.
A inspiração para enfrentar esses debates a partir de diagnósticos concretos das áreas ligadas ao desenvolvimento veio de uma
primeira mobilização em São Paulo, no ano anterior. Fernando PalFNE
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mezan Neto, coordenador do “Cresce Brasil”, lembra que na FNE
se discutia “uma maneira de contribuir para o crescimento e o desenvolvimento nacional”. A vocação existia no próprio sentido da
engenharia, enquanto agente de transformações sociais, mas como
associar essa vocação a uma estratégia abrangente? “Já fazíamos
seminários antes, mas não havia uma visão focada, um projeto elaborado”, conta.
As conversas que, no futuro, resultariam no “Cresce Brasil”
foram inauguradas, resultando na formação do primeiro grupo de
engenheiros e outros especialistas com a tarefa de transformar ideias
em projeto. “A novidade foi a intenção de atuar para intervir na política”, recorda o coordenador da iniciativa. Ou seja, era preciso aprofundar o debate sobre as necessidades e elaborar as propostas com
visão estratégica do desenvolvimento sustentável. Isso resultaria
depois na produção por consultores de notas técnicas entre abril e
julho de 2006, que serviriam de subsídio ao debate dos profissionais
da categoria e de lideranças públicas e civis já no ano seguinte. Os
documentos apresentavam análises e soluções para setores cruciais
a um plano de desenvolvimento. “Essa interferência inicial do profissional altamente especializado foi um acerto”, recorda Palmezan.
Carlos Lessa, ex-presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), foi um dos impulsionadores desse
processo, que depois teve como coordenador técnico o engenheiro
Carlos Monte.
Os temas escolhidos foram energia, ciência e tecnologia, recursos hídricos, saneamento e meio ambiente, transportes, comunicações,
sistema viário e transporte intermunicipal e agricultura. A partir dos
diagnósticos oferecidos pelas notas técnicas, os debates foram realizados com cerca de 3 mil profissionais brasileiros, que avançaram nas
propostas e ajudaram a estruturar um conjunto coerente de diretrizes,
indicativas de ações e investimentos necessários para atender os diversos setores estratégicos.
Tendo um grande tema por encontro regional, os resultados
obtidos convergiriam no VI Conse, com um arcabouço de propostas que seriam conjuntamente discutidas, sistematizadas e entregues ao País. Todas as atividades incluíram debates sobre política
trabalhista e sindical, tema abordado pelo consultor João Guilherme Vargas Netto, e organização profissional, tratado por representantes do Sistema Confea/Creas (Conselhos Federal e Regionais de
Engenharia e Agronomia).
Em ano eleitoral, o produto desses debates foi uma contribuição direta da FNE para atualizar candidatos aos cargos executivos e
legislativos e para construir compromissos com o desenvolvimento
sustentável nacional e regional.
O desenvolvimento do Brasil
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“A FNE tem
como maior
desafio a
representação
do engenheiro.
Outros são o do
desenvolvimento
e crescimento
do País e a
busca da melhor
qualidade de
vida para toda
a população.”
Murilo Celso de
Campos Pinheiro

Os debates em
sete capitais

Em Florianópolis,
um projeto energético
para o País é tema
Inaugurado pela engenharia catarinense no auditório da Celesc
(Centrais Elétricas de Santa Catarina), em Florianópolis, o primeiro
debate regional rumo ao VI Conse nasceu em torno das preocupações de reforçar e diversificar a matriz energética brasileira. Tinha
como norte proposta elaborada pelo diretor do Instituto Nacional de
Eficiência Energética e superintendente da Associação Fluminense
de Cogeração, Osório de Brito. Juntamente com o engenheiro Carlos
Monte, também especialista no assunto e diretor da Profin Consultoria, ele a apresentou em seminário no dia 24 de abril de 2006, promovido pelo Senge-SC.
A primeira nota técnica apontou a necessidade de coordenar
as diversas possibilidades brasileiras em “um projeto energético para
o País”, abandonando a segmentação. De base majoritariamente hidroelétrica, a matriz energética brasileira parecia caminhar para uma
solução na qual as usinas térmicas teriam papel mais relevante, exigindo-se uso adequado do gás natural.
Não era um momento qualquer para se debater um projeto
que incorporasse o incentivo às fontes renováveis e maiores estudos quanto às possibilidades de alternativas como solar e eólica. O
Brasil havia alcançado sua autossuficiência em abastecimento com
a Petrobras, mas, como Brito apontava, era uma produção capaz
de atender aquela economia, com baixa expansão. Se a ideia era ir
além, a energia teria de alimentar esse crescimento. Tanto geração
quanto distribuição e transmissão deveriam entrar na base de um
projeto nacional. As distâncias maiores até os centros de consumo
vinham encarecendo o fornecimento.
O aproveitamento do álcool como combustível automotivo e
da biomassa da cana foi defendido nesse encontro pelo seu benefício
ambiental e econômico, além de configurar vantagem estratégica do
Brasil nessa área. Mas, no conjunto, seria necessária uma política
para a eficiência do setor energético como um todo, lançando mão
da fonte mais adequada a cada caso e da conservação, por meio da
criação de empresas específicas, nos moldes do que já existia em
países desenvolvidos.
Entre outras medidas, o trabalho em Florianópolis recomendou a reestruturação do uso dos combustíveis fósseis, o incentivo às
fontes térmicas renováveis, incluindo-se o biodiesel, o estímulo à geração distribuída (produzida perto dos consumidores) e à cogeração.
FNE
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Em Brasília, a busca
por um novo patamar
tecnológico
No dia 4 de maio, a FNE abriu o seminário sobre ciência, tecnologia e engenharia, no auditório do Confea, com uma das grandes
agendas que mobilizariam os engenheiros nos anos seguintes. O evento
abordaria a urgência de políticas e programas para inserir o País em
um novo patamar tecnológico. Em sua palestra, o professor do Departamento de Engenharia de Produção da UFF (Universidade Federal
Fluminense) Marco Aurélio Cabral Pinto alertava que o pouco cuidado
com esse setor estava impondo restrições à plena industrialização e à
própria segurança e soberania nacionais.
Sem estímulo à inovação, sobretudo devido à fragilidade financeira, para mudar esse quadro seria preciso combinar transferência de
tecnologia, produção interna de conhecimento e potencialização dos
instrumentos financeiros públicos. Entre os segmentos apontados nesse encontro para aplicação de incentivos tecnológicos, estavam, por
O desenvolvimento do Brasil
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Capital catarinense inaugura
primeiro debate regional,
sobre tema estratégico ao
desenvolvimento do País.
FOTO: LIO SIMAS

A discussão promovida em São Luís, no dia 19 de maio, sobre
“Recursos hídricos, saneamento e meio ambiente” atraiu um público
de mais de 400 pessoas, entre as quais muitos estudantes, para o Hotel
Praia Mar, onde o seminário foi transmitido por um telão para alcançar
os dois auditórios lotados. À abertura, a então presidente do Senge-MA,
Odinéa Santos Ribeiro, enfatizou que os desafios relacionados ao uso e
tratamento dos recursos hídricos exigiam o “compromisso de aplicar o
conhecimento da engenharia em benefício da coletividade”.

Na capital federal,
a urgência de políticas
e programas em
C & T em debate.
FOTO: ALBERTO RUY

exemplo, as empresas de bens de capital, energia, comunicação e logística. O mapeamento das cadeias produtivas e o desenvolvimento de
programas mobilizadores estavam na mira dos participantes.
O professor fez um diagnóstico negativo das posturas do Estado
na organização da economia ao longo dos anos, com a entrega do mercado interno para o capital externo sem qualquer contrapartida. “Não
podemos deixar o País nas mãos do capital financeiro”, insistiu.
No VI Conse, Cabral Pinto chamou a atenção dos participantes
para uma nova revolução tecnológica que se avizinhava, a digital e de
biotecnologia. “O Brasil precisa se preparar para esse padrão de industrialização”, alertou ele, defendendo uma inserção global da nação de
forma ativa e autodeterminada e conclamando a engenharia a não se
limitar às gerências de linha, mas se incluir nos marcos das decisões.
“Precisamos resgatar a ocupação de suas funções e lutar para a sobrevivência intelectual.” Esse debate avançaria depois, em parceria com
o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, quando ficou claro que
seria preciso corrigir as omissões no PAC, lançado em 2007 sem contemplar tal setor.

São Luís e Teresina
apontam as prioridades
para o saneamento básico
Um dos fatores de maior exclusão de populações e comunidades
inteiras das chances de acesso aos bens e serviços desenvolvidos pela
sociedade é a falta do direito básico de que a água potável chegue às
casas e haja correta destinação de esgoto.
FNE
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O debate prosseguiria em Teresina, em 29 de junho, organizado
pelos Senge Piauí, reunindo um público de aproximadamente 500 pes
soas, entre estudantes e técnicos do setor. Na ocasião, Antônio Florentino de Souza Filho, presidente do Senge-PI, apontaria um motivo muito
especial para o interesse pelo assunto no estado: “Não há política para os
rios Parnaíba, Poty e Longá, assim como não existe comitê de bacias.”
Além disso, o atendimento ao saneamento básico refletia os momentos
difíceis vividos pela Agespisa (Águas e Esgotos do Piauí S.A), que estaria sendo “aviltada por falta de responsabilidade administrativa e ameaças de privatização dos serviços”, nas palavras de Florentino.
Luís Edmundo Horta Barbosa da Costa Leite, professor do
Departamento de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da UFRJ
(Universidade Federal do Rio de Janeiro), e o coordenador técnico
do “Cresce Brasil”, Carlos Monte, apresentaram o quadro grave de
escassez de recursos públicos destinados ao setor no Brasil. Segundo cálculos do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), à
época seriam necessários R$ 178 bilhões, ao longo de 20 anos, para
universalizar o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto no País (em 2012, o Ministério das Cidades estima em R$ 420
bilhões o montante necessário para dar conta da tarefa até 2030).
Havia 30 milhões de brasileiros sem água encanada e 93 milhões
sem sistema de esgoto. Isso significaria investimentos de R$ 8,9
bilhões por ano, muito acima dos R$ 4,5 bilhões que haviam sido destinados em 2005.
Para um projeto nacional de desenvolvimento, seria importante pressionar
também por um marco regulatório para viabilizar o financiamento do setor. Na opinião dos debatedores, a Constituição Federal de 1988 não definiu regras, tornando
necessária a mobilização para aprovar no
Congresso Nacional um projeto de lei para
a política nacional de saneamento ambiental. O seminário também apontaria a importância de se estudar diretrizes para um
novo modelo tarifário a ser introduzido e
O desenvolvimento do Brasil
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Em São Luís, discussões visaram
a superação de desafios
relativos ao uso e tratamento
dos recursos hídricos. Em pé,
Murilo Pinheiro abre o diálogo.
FOTO: CLÁUDIO PACHECO

coibido o controle editorial. Na TV a cabo, esse percentual chega a
49%, mas em MMDS (micro-ondas), DTH (difusão por satélite) e mesmo em telecomunicações, em que é crescente a veiculação de conteúdo, pode chegar a 100%. Na TV a cabo, é obrigatória a transmissão de
canais públicos e abertos, mas não o é nas outras duas modalidades de
TV por assinatura”, observava.

Aproximadamente 500 pessoas
participaram do seminário
em Teresina, no Piauí.
FOTO: FUGIOCA

Seria necessário repensar o modelo, com participação indispensável da engenharia nessas discussões, além de manter o regime público das comunicações, buscar inclusão digital e social e diversificar a
produção cultural, sem enfraquecer a indústria audiovisual brasileira. A
TV digital, segundo ele, seria a oportunidade para “uma nova política
para avançar na condição do Brasil como fornecedor mundial de tecnologias, serviços e conteúdos”.
simultaneamente disciplinar a concessão de subsídios exigidos para
possibilitar o atendimento às populações de menor renda. Seria necessário ainda considerar o papel das companhias estaduais para
universalizar os serviços.

Convergência tecnológica e empresarial na área das telecomunicações, bem como universalização a partir da melhor distribuição de
renda estão ainda entre as propostas dos engenheiros para essa área, inseridas no manifesto “Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento”.

Transportes, comunicações
e integração do País

Outro setor estratégico para a integração nacional e continental,
o transporte, exigia dos engenheiros uma visão da intermodalidade.
Sobre essa estratégia, debruçaram-se Carlos Monte e Raphael Padula,
economista e mestre em Engenharia de Produção pela Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), juntamente com o ex-vice-presidente
do BNDES Darc Costa.

A cidade de Belém, no dia 22 de maio, debateu “Transportes e
comunicações”, atraindo cerca de 300 pessoas, entre estudantes e profissionais. Falando de uma cidade que cresceu convivendo com todas
as dificuldades impostas pelas distâncias de outros centros urbanos,
ao mesmo tempo com abundância de recursos hídricos e a fantástica
riqueza da floresta amazônica, o diretor de Transportes Hidroviários
da Secretaria de Transportes do Pará, João Tertuliano de Almeida Lins
Neto, mostrou a relevância desses dois setores para a região, “a última
a se integrar ao mercado nacional”.

No longo prazo, seria possível ter as cargas no País distribuídas
da seguinte forma: 35% pelo modo ferroviário, 20% pelo rodoviário,
40% pelo aquaviário e 5% pelo dutoviário. Segundo os autores, o fato
de a maior parte da carga trafegar pelas estradas brasileiras tinha reflexo direto sobre a atividade agrícola, encarecendo seus produtos em

Políticas públicas para universalizar a infraestrutura das comunicações foi a necessidade apontada por Marcos Dantas, à época
professor da PUC-RJ (Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro), ao traçar um panorama do segmento “a caminho da convergência digital” e as contradições brasileiras. Naquele ano, quase
metade das residências brasileiras ainda não possuía linhas telefônicas fixas. A rede de cabo não ultrapassava 20% dos domicílios,
atingindo menos de 300 municípios.
Ele apontava retrocessos nos campos da eletrônica e das telecomunicações, ao mesmo tempo em que o País discutia uma tecnologia
de ponta, a TV digital. Com um marco normativo separando as telecomunicações da radiodifusão, seria preciso reconstruir um modelo para
o setor. “Na radiodifusão, é permitido até 30% de capital estrangeiro,
FNE
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Engenheiros acompanham
debates na capital paraense.
No detalhe, Marcos Dantas,
consultor do “Cresce Brasil”.
FOTO: CLÁUDIO DE OLIVEIRA

A prioridade teria de voltar-se aos sistemas de alta capacidade, como
os metroferroviários. Incrementar sua oferta significaria pensar em um
sistema viário de modo a garantir maior qualidade de vida, ao se reduzir a poluição resultante de congestionamentos e oferecer empregos
diretos e indiretos. Ele estimava que, com o volume anual de investimentos proposto – R$ 15 bilhões oriundos da Cide (Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico) e de dotações orçamentárias, com
maior participação dos estados e da União –, poderiam ser gerados cerca de 1,8 bilhão de postos de trabalho.
As propostas debatidas no Rio de Janeiro, incorporadas ao
manifesto “Cresce Brasil”, também incluíram “programas de pavimentação em áreas urbanas de baixa renda, com a destinação de
R$ 300 mil por quilômetro para oferecer sistemas viários adequados”. E subsídios aos cidadãos carentes e desempregados poderem
se locomover em 25 conurbações nacionais onde as deseconomias
são maiores, pelo períod o necessário à sua inserção no mercado de
trabalho. A medida foi pensada considerando que, naquele ano, a
estimativa era que havia no País “cerca de 37 milhões de excluídos
do transporte público urbano motorizado, por carência financeira
ou na oferta do sistema”.

Questão prioritária nas regiões
metropolitanas, a mobilidade
urbana foi abordada na
capital fluminense. Abaixo,
Clarice Soraggi, diretora
Regional Sudeste da FNE.
FOTOS: CLÁUDIO DE OLIVEIRA

cerca de 40% por tonelada, se comparados aos com origem nos EUA
e na Argentina, afetando negativamente tanto a renda dos produtores
quanto a dos consumidores. Os especialistas destacavam que um plano
para corrigir essas distorções exigiria ações conjuntas da União, dos
estados e dos municípios, além de empresas privadas, cooperativas,
associações de produtores e outras.

Rio de Janeiro aponta
função social e estratégica
do sistema viário
Ex-secretário municipal de Transportes do Rio de Janeiro, Márcio de Queiroz Ribeiro, especialista nos problemas de um dos mais
importantes centros urbanos brasileiros, foi consultor para o tema que
foi debatido em 17 de julho pelos engenheiros na capital fluminense.
Se o maior apelo das cidades brasileiras se deu historicamente
para o transporte individual, rever isso seria, segundo ele, “questão de
vida ou morte para o desenvolvimento das regiões metropolitanas”.
FNE
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De Cuiabá, um
chamado por atenção
ao pequeno agricultor
O debate proposto para a localidade alertou os engenheiros para
as dificuldades relacionadas com a sustentabilidade do agronegócio.
Apesar de se verificar um belo desempenho na produção e exportação,
duas preocupações foram postas à mesa: o mercado interno vinha evoluindo muito lentamente para que absorvesse a produção crescente do
agronegócio sem quedas acentuadas de preço. Já o externo, em geral
favorável, vinha garantindo rentabilidade temporária; contribuía
para saldos comerciais que, após
algum tempo, tenderiam a valorizar
demasiadamente a moeda nacional,
com consequente rebaixamento de
preços internos. Bom para a sociedade, pela transferência de renda
através dos preços menores, porém ruim para os setores que precisariam manter seu desempenho e
evitar a oscilação entre momentos
de euforia e depressão. Entre eles,
O desenvolvimento do Brasil
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“O ‘Cresce
Brasil’ facilitou
as negociações
trabalhistas
e o emprego
e salário do
profissional.”
Luiz Benedito de Lima Neto,
presidente do Senge-MT
Foto: Acervo FNE

Em Cuiabá, a premência
de se ampliarem
os investimentos
para a sustentabilidade
do agronegócio.
FOTO: ACERVO FNE

estaria a agricultura, sem capital financeiro e humano para acompanhar a evolução
tecnológica do agronegócio em escala
mundial.

sil assemelhava-se a um “carro que anda com freio de mão puxado”. Ele denunciou a ideologia por trás do discurso que justificava
a estagnação. “Não existe dicotomia entre desenvolvimento e inflação. Isso não é uma questão técnica, mas política”, afirmou.

As propostas para o “Cresce Brasil” foram claras no sentido de ampliar a
participação da sociedade na viabilização do segmento, reforçando os investimentos em pesquisa, extensão, infraestrutura, entre outros. O setor reclamava
avanços em ciência e tecnologia, agropecuária, educação e saúde rural, além
da ampliação da infraestrutura logística
– incluindo armazenamento, transportes
rodov iário, hidroviário e ferroviário. As negociações internacionais teriam de ser aceleradas, para evitar perdas de mercado devido a condições desfavoráveis em tratados de comércio. Também se debateu a necessidade de um programa sanitário e pela
qualidade de produtos para assegurar tanto o acesso ao mercado
externo como a saúde e o bem-estar da população brasileira. E de
um programa eficaz para a área ambiental, cuidando da água, das
florestas, do homem do campo e do consumidor.

O especialista chamou ainda a atenção para a necessidade de
os ganhos de produtividade devido aos avanços tecnológicos serem
transformados em bem-estar, e não em desemprego e exclusão. “Estamos vivendo um momento singular de nossa história, que se dá pelas
mudanças de base técnica no mundo do trabalho. Qual a razão de um
jovem hoje ingressar no mercado antes dos 25 anos de idade ou de
continuarmos com jornadas tão extensas?”, questionou.

O VI Conse

Seria fundamental alterar a política macroeconômica, reduzindo a taxa de juros, e garantir investimentos públicos e privados da
ordem de 25% do PIB para dotar o País da infraestrutura necessária,
apontavam os participantes. Carlos Lessa assegurava que havia recursos. O problema crucial era outro: “Com o volume de juros da dívida
pública que o Brasil paga, é impossível implementar o programa que
os engenheiros propõem.” Ele ilustrou: “Tudo o que se gasta com o
SUS (Sistema Único de Saúde) corresponde a um mês de pagamento
com juros; com educação, 15 dias; com o Bolsa Família, dez dias.”
Para Lessa, seria preciso reduzir os juros, e isso não era feito “porque
o País abriu mão de sua soberania, transferindo-a para o capital especulativo”, denunciou.

Retomar o desenvolvimento nacional, lançando mão de medidas que propiciassem o crescimento econômico de no mínimo 6%
ao ano, era fruto do processo de debates e elaboração nas sete capitais brasileiras, mobilizando a inteligência e a vontade política da
engenharia nacional.

O VI Conse mostrou que a aposta no desenvolvimento, com
presença importante do Estado estimulando e investindo, caracterizava em si uma crítica às doutrinas neoliberais que impuseram como
receita de prosperidade as privatizações, a liberalização de capitais e a
desregulamentação. O embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, então secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, lembrou que os países que não aplicaram tal receituá
rio, conhecido como Consenso de Washington, acabaram
sendo os mais exitosos em expandir a economia, dando a
China como exemplo. Enquanto os mais fiéis a ele, como a
Argentina, enfrentaram crises severas.

Marcio Pochmann, então presidente do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), apontou a contradição entre o pífio crescimento de 2,6% do PIB (Produto Interno Bruto) – que, entre suas consequências, deixava 6 milhões de jovens sem qualquer conexão com o trabalho – e o
fato de ser este um país ainda por construir. “Existe dinheiro, mas não prioridades definidas. Não foram investidos os
R$ 106 bilhões necessários à reforma agrária, mas gastaram-se R$ 160
bilhões com o serviço da dívida em 2005.” Para Pochmann, o Bra-

Pressionadas a fazer abertura comercial para que as
grandes empresas pudessem ter acesso a todos os consumidores do globo, as nações vinham sendo impelidas a retirar
suas barreiras de proteção à economia interna e a obedecer
a normas internacionais, mesmo que dificultassem políticas
públicas de interesse local. Pinheiro Guimarães lembrou que,
para realizar o seu potencial, o Brasil teria de adotar ações
para gerar emprego e integrar ao mercado produtivo os 50
milhões que vivem com até US$ 1 por dia. “É preciso que se

Esse congresso deu um decisivo passo na batalha da categoria
pela retomada do desenvolvimento sustentável com inclusão social.
O encontro, que resultaria na aprovação do “Cresce Brasil”, reuniu à
abertura 1.300 engenheiros, especialistas e autoridades, que lotaram
o auditório do Novotel São Paulo Center Norte.
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Carlos Lessa apontava a
necessidade de o Brasil
reduzir os juros e investir
em infraestrutura.
FOTO: ACERVO FNE

Marcio Pochmann, então
presidente do Ipea.
FOTO: BEATRIZ ARRUDA

Embaixador Samuel
Pinheiro Guimarães.
FOTO: BEATRIZ ARRUDA

Buscar o desenvolvimento sustentável da Amazônia foi o tema apresentado por dirigentes dos Senges na
região. O primeiro a abordá-lo foi Sebastião Fonseca, presidente do Sindicato
dos Engenheiros no Acre. Ele destacou
o tipo de desenvolvimento que se deseja para a Amazônia, que leve em conta a
conservação do meio ambiente, mas não
a impeça de “crescer junto com o Brasil”. E alertou: “O País precisa manter
sua soberania para uso adequado da região.” Para Fonseca, o modelo factível
geraria riqueza à nação e respeitaria a
natureza. Na sua ótica, a Amazônia deve
produzir e ser ocupada por brasileiros.
Conforme sua preleção, a floresta deserta
abre espaço a qualquer tipo de pirataria.
“São ações que se somam para deixar o
País mais pobre.” O diretor do SengePA, Ricardo José Lopes Batista, apontou
a importância de se considerar a visão do amazônida. A região vive um
processo de degradação há 30 anos, o qual vai na contramão dessa proposta, conforme informou ele. Além disso, sofre com a biopirataria e a
garimpagem. O local constitui-se em grande reserva de minério, contudo, como exemplificou, essa não gera valor agregado ao seu desenvolvimento. Ainda de acordo com Batista, a diversidade da Amazônia lhe
confere grande potencial para tanto, mas padece com a falta de tecnologia. Projeto que vise o uso adequado da região, portanto, deve levar em
conta essa necessidade.
Problema sério que exige atenção é a tentativa de sua internacionalização. Na opinião de Marcílio Vital de Paula, então presidente
do Senge-AM, para enfrentar isso, é preciso levar em conta a situação
da maioria da população amazônida e mapear, através de pesquisas
integradas realizadas por órgãos nacionais, o que se deve fazer a curto,
médio e longo prazo. “Preocupa que a elite brasileira emita pareceres
sem conhecer e considerar a realidade local.”
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Carta do VI Congresso Nacional dos Engenheiros

tenha a possibilidade, por exemplo, de
dar subsídios à produção agrícola. Não
é possível estimular a indústria com tarifa zero nas importações.” Portanto,
lembrou o embaixador, tais questões deveriam ser defendidas nas negociações
internacionais.

Os engenheiros reunidos no VI Conse (Congresso Nacional dos Engenheiros), de 13 a 16
de setembro de 2006, na cidade de São Paulo, através da Federação Nacional dos Engenheiros
e de sindicatos de engenheiros de todas as regiões do País, discutiram e aprovaram as bases para
um projeto de desenvolvimento nacional.
Apresentam à sociedade o manifesto “Cresce Brasil”, abordando os temas cruciais para
que se construa um país justo, empreendedor e democrático. Suas bases foram discutidas em
seminários em sete capitais e outras sete cidades dentro do projeto “Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento”.
As contribuições da engenharia e da tecnologia são decisivas para um projeto de poder
que contemple toda a população brasileira. Energia, ciência e tecnologia, transportes urbanos e
de carga, comunicações, indústria, agricultura, urbanismo, recursos hídricos, saneamento e meio
ambiente foram áreas discutidas, que perpassam todo o setor produtivo, urbano e rural. Encaminham para o debate uma contribuição articulada e exequível para o desenvolvimento sustentado
com inclusão social.
O projeto “Cresce Brasil” desencadeou uma força unitária na categoria dos engenheiros
e dos profissionais da área tecnológica, que deve continuar a crescer nas entidades, empresas,
faculdades, cidades e regiões, no processo de discussão e implementação das ações propostas.
O sucesso dessa nova energia social ligada a uma ação transformadora dependerá da capacidade de articulação, superação das diferenças secundárias, incorporação de novas sensibilidades
rumo ao objetivo maior, que decide nosso futuro como nação. Unir a engenharia aos setores
produtivistas e desenvolvimentistas é imprescindível para conquistar as mudanças.
Conclama-se, assim, aos candidatos aos poderes executivos e legislativos e aos futuros
eleitos que pautem a engenharia nos seus programas e mandatos.
A engenharia brasileira participou decisivamente do processo em que o Brasil conver
teu-se numa economia dinâmica e diversificada. Desse modo, criou capacidades técnicas e de
gestão nos mais diversos segmentos do sistema produtivo. O engenheiro é, por consequência, o
profissional do desenvolvimento. O bloqueio ao crescimento da economia nos últimos 25 anos
repercutiu imediatamente sobre essa categoria. A estagnação corroeu o País e restringiu o papel
do engenheiro, atrofiando sua inserção na vida profissional e social.
Há recursos financeiros para o investimento público e privado necessário para se alcançar,
em média, crescimento de 6% ao ano e criar emprego e renda a todos os brasileiros. Reduzir
a taxa de juros praticados, que fez com que o Estado pagasse, apenas este ano, o montante de
R$ 160 bilhões de juros da dívida pública, é decisivo.
O desenvolvimento não foi e não será uma dádiva, muito menos o resultado natural da
ação do mercado.
Os engenheiros não desconhecem as delicadas angulações monetário-financeiras a serem
consideradas num programa de desenvolvimento. Porém, nada é mais corrosivo para a existência nacional que a manutenção de uma fração expressiva da população desempregada, de uma
juventude sem perspectivas de futuro e de uma expansão desenfreada da informalidade. Não há
nenhuma razão estrutural para que o Brasil não cresça no mínimo 6% ao ano, numa dinâmica
que assuma os objetivos de integração socioterritorial e de fortalecimento do mercado interno,
tendo como referência principal a inclusão social. É necessário e possível dar um salto para o
desenvolvimento.
O manifesto “Cresce Brasil” é, por excelência, um caminho seguro para essa mudança. Os
engenheiros querem participar e acompanhar sua implementação com muita persistência e união.
O VI Conse tornou o projeto “Cresce Brasil” um fórum permanente de mobilização das
ações propostas junto aos governantes e à sociedade, perseguindo o objetivo maior de conquistar
uma nação de todos os brasileiros.
O desenvolvimento do Brasil
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para o país voltar a crescer

propostas da engenharia

Investir para crescer
Para a engenharia, o teto imposto à época pelo Banco Central ao
desempenho da economia de 4,5% ao ano era insuficiente para gerar os 2
milhões de empregos dignos (com carteira assinada e direitos trabalhistas
assegurados) que o País necessitaria para garantir estruturalmente e a longo prazo a inclusão social.
Com uma população majoritariamente urbana e com tendência ao
declínio da taxa de crescimento, o Brasil precisaria melhorar a qualidade
de vida nas cidades, além de adotar uma política para estabilizar sua distribuição demográfica pelas metrópoles, cidades grandes, médias e pequenas.
Para minimizar deslocamentos populacionais, a capilaridade das
obras públicas exigiria investimentos, assim como toda a logística do funcionamento da economia: o escoamento de mercadorias, a mobilidade urbana, o abastecimento energético etc.
O crescimento que os engenheiros propunham era de 6% ao ano.

Liderança do Estado
no investimento
Situada, no último quarto do século, em torno de 25% do PIB
(Produto Interno Bruto), a taxa de investimento caiu depois de 1980, chegando a menos de 20%. Os juros elevados vinham inibindo o investimento
privado e inviabilizando o público, comprimido pela prioridade dada ao
pagamento do serviço da dívida.
Por isso, na visão dos engenheiros, a participação pública nas inversões teria de voltar a subir para chegar a cerca de 50% da formação
bruta de capital do País, sendo uma parte para renovação e preservação
da infraestrutura existente, para evitar a degradação acelerada dos equipamentos, e outra voltada a projetos novos para a expansão da economia.
A vinculação de fundos específicos a cada um dos programas plurianuais de investimento representaria a salvaguarda necessária para a
continuidade de obras públicas e das atividades produtivas privadas. A
desvinculação, então praticada, vinha subordinando a gestão da execução orçamentária a uma visão burocrática e comprometendo a confiança
dos agentes econômicos em suas decisões de investir para crescer. Além
disso, nem mesmo os recursos vinculados por lei eram efetivamente aplicados nas finalidades estabelecidas. O desenvolvimento continuado do
País não será possível sem que o Estado assuma a liderança no investimento em infraestrutura.
Parte dos recursos teria de vir da renegociação da dívida pública,
uma sangria das finanças nacionais. Se a receita tributária brasileira repreFNE
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senta 38% do PIB, o serviço das dívidas interna e externa chegava a quase
12%. Quanto à primeira, alcançaria, em 2006, R$ 160 bilhões. Como 70%
desse dispêndio dirigia-se a 20 mil famílias, o que o governo federal vinha
fazendo equivalia a trocar obras e políticas públicas por rendas colossais
transferidas aos ricos.

um papel complementar
para o setor privado
A engenharia brasileira considera toda contribuição da iniciativa privada bem-vinda, mas que seu papel é complementar no investimento em
grandes projetos de infraestrutura.
A partir da promulgação do Código de Águas em 1934, o Brasil,
planejando seu ingresso no rol dos países industrializados, investiu recursos
públicos na infraestrutura, ao mesmo tempo em que instituiu uma legislação
apropriada para a concessão de serviços públicos, atraindo capitais estrangeiros e nacionais para essa área. Na década de 1950, o surto de desenvolvimento seguiu a mesma linha, centrando-se na solução de problemas de
energia, transporte e industrialização.
Nas duas décadas seguintes, o Estado ampliou suas responsabilidades, com forte ênfase em infraestrutura e até mesmo na industrialização, criando centenas de empresas públicas. Desde as décadas de 1980 e
1990, caracterizadas pela estagnação, vinha intensificado os esforços em
convocar a iniciativa privada a participar cada vez mais da implantação
e operação dos serviços públicos, muitas vezes dependentes da execução
de significativas obras.
Esse modelo, no entanto, não trouxe os resultados esperados, esbarrando na relutância do capital privado em assumir riscos de investimentos.
Porém, na visão dos engenheiros, não poderiam ser desprezadas as possibilidades de soluções alternativas e criativas de financiamento e parceria,
explorando-se vários instrumentos, como as concessões, subconcessões, tarifas, desapropriação com
mais valia e por zona, mercado de capitais, fundos
de pensão, operações urbanas, contribuição de melhoria e projetos associados.
O que reanima o investimento externo é a
perspectiva de participar de uma economia dinâmica. A estagnação faz com que as filiais de empresas
estrangeiras instaladas no País ampliem seu poder no
mercado adquirindo empresas mais fracas ou atuando como aplicadores financeiros, remetendo lucros e
juros para sua matriz no exterior. Para a engenharia,
a iniciativa privada deveria responder a um prograO desenvolvimento do Brasil
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Obras de drenagem para o
saneamento integrado São Vicente
de Paula, Santa Luzia e João
Souza, em Parnaíba (PI).
FOTO: MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO/DIVULGAÇÃO

ma de investimento público que deixasse claras as frentes de expansão para
a economia. Isso deveria, inclusive, fazer com que as filiais estrangeiras (das
500 maiores corporações mundiais, 350 têm operações no Brasil) voltassem
a investir no crescimento nacional.

Integração, questão de
identidade nacional
Um projeto de desenvolvimento teria que priorizar a integração do
seu território, dentro da concepção de que o contínuo espacial, a extensão
do País e a possibilidade de interligação das várias regiões e de sua diversidade também são componentes da identidade nacional. Seria preciso pensar
seriamente na criação, desenvolvimento e fortalecimento de um grande e
integrado mercado interno, com ligação viária entre os polos, de forma a
permitir o fluxo de pessoas, bens e mercadorias, dando valor comercial aos
excessos de produção existentes em cada região.

Navio graneleiro
atracado em
Fortaleza, no Ceará.

Itaqui e Suape) representaria uma con
vergência estratégica com a região central
brasileira.
Diante disso, apontavam os engenheiros, estava a alta prioridade para a
ferrovia Transnordestina. Já articulação
com a região Norte dependeria da ferrovia
Norte-Sul, havendo consenso sobre a necessidade de garantir robustez ao transporte hidroviário e ampliar o equacionamento
hídrico da região, notadamente na bacia
do Rio Madeira. A hidrovia resultante era
prevista como obra vital para o País, abrangendo uma malha navegável com
1.800 quilômetros de extensão para embarcações de bom calado e 3 mil quilômetros para as de menor porte.

O Brasil está dividido em cinco regiões, que possuem características geofísicas, econômicas, sociais e culturais razoavelmente homogêneas.
Mas a articulação inter-regiões é bastante deficiente, centrada basicamente
no modal rodoviário, nas poucas e grandes estradas troncais federais. É uma
articulação que vem dos antigos caminhos do Brasil Colônia, de uma circulação estruturada de modo a facilitar a drenagem da produção econômica em
direção aos portos, ao comércio exterior.

Aproveitar a multiplicidade de vias naturais, representadas pelo extenso litoral e bacias interiores, integrando-as através de modais de maior
capacidade (navegação de cabotagem e fluvial, ferrovias), bem como buscar a integração entre os espaços de tráfego condominiais de que o Brasil participa e de outros que atendam a interesses estratégicos também de
nações vizinhas era apontada como tarefa necessária para obter e garantir
o máximo de produtividade e rentabilidade no desenvolvimento interno e
comércio exterior.

Por ser fortemente baseada nas rodovias, a atual matriz de transportes brasileira é bem custosa. Para desonerar o setor, é preciso reformulá-la, buscando alcançar uma distribuição por intermodalidade que
se aproxime das hoje existentes em países como os Estados Unidos e a
Argentina, combinando os modos ferroviário, aquaviário, rodoviário e
dutoviário. Para isso, a engenharia defendia atenção especial aos dois
primeiros sistemas, além de toda a infraestrutura para o desenvolvimento das regiões.

Nos debates sobre a integração nacional, esteve sempre presente também a importância de conexões estratégicas, por rodovias ou ferrovias, com
demais países da América Latina, e especialmente com o Pacífico. O Brasil
está inserido no continente com aproximadamente 47% de seu território – e
sendo fronteiriço com a quase totalidade de seus países (exceto Chile e Equador) –, sendo geograficamente fundamental e o mais influente na região. As
ações para a integração exigiriam acordos diplomáticos precisos para sua viabilização. Mas algumas conexões já estavam cobrando investimentos.

Para o Nordeste, por exemplo, era vital a priorização dos projetos de suprimentos
de água potável para as cidades do semiárido, assim como de recursos hídricos para a
continuidade da industrialização e desenvolvimento de agricultura, piscicultura e floricultura sofisticadas.

Saídas do Acre rumo ao Pacífico e do Amapá para a Guiana figuravam entre as iniciativas mais importantes da região Norte. Para os países do
Mercosul (Mercado Comum do Sul), os desafios estavam na melhoria do
eixo rodoviário de interligação e em modernizar a ligação do Brasil com o
Pacífico, de Bauru a Arica.

Foto: Divulgação

A região Norte-Nordeste dispõe de um
arco produtor de grãos que vai do Maranhão
até Barreiras, na Bahia. A adequada interligação desse arco (e do Centro-Oeste) com
os três grandes portos nordestinos (Pecém,
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Nos 12 anos anteriores ao VI Conse, o investimento em transportes
no País havia sido pífio, em média, de 0,3% nos dois governos FHC e 0,2%
no Governo Lula. Como comparação, somente a Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) arrecadava 0,3% do PIB. Seriam necessárias inversões anuais de 2,1% do Produto Interno Bruto, sendo 0,6% para
manutenção da infraestrutura existente e 1,5% para execução de programa
de ampliação ou construção de novas vias.
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Obra de integração
do Rio São Francisco.
FOTO: DIVULGAÇÃO/MINISTÉRIO
DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
(SETEMBRO 2010)

Além disso, o projeto do anel gasífero
sul-americano, para ligar a Venezuela à Argentina atravessando o Brasil, era debatido
por suas implicações para a integração continental e pela contribuição que daria ao balanço energético futuro do continente.

Rodovia Transoceânica,
estratégica para a integração,
vistoriada pela FNE durante o
asfaltamento, em 2007.
FOTO: RITA CASARO/FNE

A Amazônia e
o direito ao
desenvolvimento
A região tem papel fundamental na integração nacional e da América do Sul, pois ocupa a quase totalidade da parte setentrional do continente, abrangendo, além do Norte brasileiro, a Guiana, a Guiana Francesa,
o Suriname, o leste e o sul da Venezuela, o sudoeste e o sul da Colômbia,
o leste do Equador e do Peru, bem como o norte da Bolívia. Na Colômbia,
Equador e Peru, a região alcança as franjas orientais dos Andes.
No Brasil, as características fundamentais da região amazônica são
uma vasta bacia hidrográfica, densa cobertura florestal e extrema rarefação
demográfica. A Amazônia legal brasileira compreende os estados do Pará,
Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e
oeste do Maranhão, ocupando uma superfície de 5,1 milhões de quilômetros quadrados, equivalentes a 57% do território nacional.
A região tem as maiores bacia de água doce e biodiversidade do
planeta, contando com florestas tropicais equivalentes a 1/3 do total do
globo, mais de 200 espécies distintas de árvores por hectare, 1.400 tipos
de peixes, 1.300 espécies de pássaros e mais de 300 mamíferos diferentes.
É a maior fonte natural no mundo para produtos farmacêuticos e bioquímicos; possui variadas jazidas minerais de metais nobres. Constitui-se em um
dos últimos espaços relevantes do planeta ainda inexplorado, com terras
propícias à ocupação, significando, inclusive, a possibilidade de aumentar
o potencial agrícola do País através de uso criterioso de áreas desmatadas.
Apesar dos números grandiosos, inevitáveis quando se fala da região,
a engenharia nacional não a entende como mito. Ao contrário, como parte da
realidade brasileira, aliás, bastante complexa, pois a Amazônia é a floresta,
mas é também a urbanidade, já que nas cidades vivem 70% dos seus habitantes, os quais estão sujeitos aos mesmos problemas que os moradores de
municípios das demais regiões do País: desemprego, subemprego, condições
precárias de moradia, criminalidade e outros com altíssimos custos sociais.
O modelo baseado na extração predatória dos recursos florestais, com a substituição da floresta por extensas áreas de pastagem
ou agricultura, mostrou-se inapropriado para a região. A ocupação da
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Amazônia se fez em surtos devastadores ligados à valorização momentânea de produtos nos mercados nacional e internacional, seguidos de
longos períodos de estagnação.
Os custos ambientais desse processo, com seus quase 600 mil quilômetros quadrados de ecossistemas naturais modificados, superam em
muito os limitados benefícios sociais gerados por tais atividades. A perda
de biodiversidade é a principal consequência, ameaçando milhares de espécies da sua fauna e flora. Portanto, um dos maiores desafios brasileiros
é planejar um sistema de gestão territorial para a Amazônia que leve em
conta tanto a conservação dos seus extraordinários recursos naturais como
a promoção do desenvolvimento social e econômico dos quase 20 milhões
de habitantes que vivem na região.
Para os engenheiros, as políticas de ciência e tecnologia para a
Amazônia teriam que focar a busca de conhecimentos voltados à preservação da biodiversidade e dos recursos hídricos e à gestão integrada do
território. Para isso, seria necessária uma verdadeira revolução, visando o
domínio da sua biodiversidade e a descoberta de atividades apropriadas e
de novas alternativas econômicas.
Isso diz respeito às mais variadas áreas e temas, como a geração
de energia, especialmente as renováveis; os transportes, destacando-se
principalmente a engenharia naval e a modalidade fluvial; a geologia e
a exploração dos recursos minerais; o desenvolvimento de novos materiais, notadamente para a construção de habitação e embarcações; a
adaptação de espécies nativas – como o bacuri, o açaí e o cupuaçu – para
cultivo extensivo, bem como do dendê, da seringueira e do cacau a terras
desmatadas; a recuperação dessas áreas que absolutamente não poderiam
ter sido (importantes para a flora e a fauna, margens de rios, morros acidentados e pedregosos, sítios arqueológicos, entre outros); o controle de
pragas nas plantas; a saúde, especialmente
na intensificação de pesquisa sobre doenças
infecciosas e parasitárias; o planejamento e
desenvolvimento urbano; o saneamento básico; a gestão dos resíduos sólidos; os direitos de propriedade e preservação de conhecimentos tradicionais.
O sistema de C & T na Amazônia
precisaria ser substancialmente ampliado, fortalecido e descentralizado, criando
polos de desenvolvimento em municípios
estratégicos nos vários estados da região.
Universidades e institutos de pesquisa
e desenvolvimento de outras áreas, bem
como do exterior, teriam de contribuir para
o avanço do conhecimento e desenvolviO desenvolvimento do Brasil
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Trecho Ferronorte na
altura da cidade de Alto
Araguaia, Mato Grosso.
FOTO: DIVULGAÇÃO

mento da Amazônia, mas é primordial que as instituições e pesquisadores locais sejam capacitados e qualificados para ser os principais
geradores de conhecimento sobre a região. A expansão do sistema de
ciência e tecnologia deveria ter desdobramentos no setor produtivo da
Amazônia, ampliando substancialmente o relacionamento universidade-empresa, de forma a possibilitar às companhias locais a inovação
de processos e produtos.

Energia para
abastecer o futuro
O Brasil acabava de celebrar sua autossuficiência em petróleo.
Naquele momento, estava bem perto de anunciar a descoberta do pré-sal
associada à capacidade tecnológica e know-how brasileiros para exploração em águas profundas. Mas essa conquista ainda não fazia parte da
realidade em que se deu o VI Conse.

Plataforma P-62
da Petrobras.
FOTO: DIVULGAÇÃO PETROBRAS

A autossuficiência energética havia sido alcançada em tempos
de economia estagnada, ou seja, de uma demanda menor do que o
necessário em outro cenário. Havia também a preocupante previsão
de redução da oferta mundial do petróleo e do aumento dos preços no
mercado internacional, o que o tornava um recurso estratégico que
não deveria ser considerado commodity para exportação. Na visão
da engenharia brasileira, as reservas que correspondiam a 20 anos
de consumo deveriam ser tratadas como salvaguarda em um mundo
sujeito a incertezas.
Considerado o salto
de crescimento da economia
proposto pela categoria, não
seria possível pensar modestamente em termos de energia. Entre todos os recursos
disponíveis e outras fontes a
serem criadas, era preciso aumentar a oferta algo acima de
8% ao ano. No entanto, a ampliação da matriz, com inevitáveis implicações ambientais, não deveria ser o único
componente de um grande
e ousado projeto energético brasileiro. Era necessário
também tornar mais eficiente o uso dos recursos, assim
como a sua conservação.
FNE
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Obras da hidroelétrica Jirau, no
Rio Madeira, em Rondônia.

As fontes invejáveis
do Brasil

FOTO: DIVULGAÇÃO

O País tem uma matriz energética excepcional em termos mundiais,
com mais de 40% provenientes de fonte renovável, quatro vezes mais do que
o índice verificado na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), inferior a 10%.
Na geração hidrelétrica, estavam no horizonte a construção das megausinas de Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira, e Belo Monte, no Xingu,
cobrando da engenharia, do governo e da sociedade o equacionamento da
questão ambiental. Para a categoria, os impactos inerentes à hidroeletricidade precisariam ser dimensionados, mitigados e controlados, com o cumprimento de todas as condicionantes ambientais. E o País teria um potencial
importante a ser incorporado à sua segurança energética e a possibilidade de
reduzir o custo da eletricidade aos consumidores. Também se vislumbrava a
conclusão de Angra III, o aproveitamento do urânio brasileiro e a participação relativa da energia nuclear na matriz nacional.
O Brasil também poderia substituir pelo menos 5% de todo o consumo mundial de gasolina pelo de álcool aqui produzido, estimavam os engenheiros, e apontavam para o vetor bioenergético, fosse com o etanol do
complexo sucroalcooleiro, fosse com o biodiesel e ou com o Hbio, novo tipo
de diesel desenvolvido pela Petrobras, com uso do óleo vegetal.
E finalmente, o gás natural para fins industriais, em substituição ao
óleo combustível, e também seu uso comercial e domiciliar poderiam suprir,
com parcimônia, por ser um recurso finito, parte da demanda, além de ajudar a reduzir a poluição atmosférica. Já existia a expectativa de aumentos
expressivos da produção na Bacia de Santos e no Espírito Santo, nos campos
do Nordeste, além da possibilidade do gás de Juruá, para abastecer Manaus,
substituindo o óleo queimado em térmicas.
Para alcançar a energia necessária ao desenvolvimento, os engenheiros propunham uma política nacional integradora de recursos, buscanO desenvolvimento do Brasil
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do ganhos de eficiência energética e a conservação, sob todas as formas.

Obras na adutora bruta
e tratada do Sistema de
Abastecimento de Água
Marrecas, em Caxias do Sul,
no Rio Grande do Sul.
FOTO: DIVULGAÇÃO
(JANEIRO 2012)

Era uma perspectiva de investimento
em energia como fonte de geração de empregos e de estímulo à indústria nacional, aberta
a incorporar à matriz insumos importados,
quando isso resultasse em vantagens comerciais e sociais para o País, e a promover a
abertura de exportação de produtos e serviços do setor.

Saneamento, o melhor
custo-benefício
A ocupação do território nacional sofreu mudanças dramáticas ao
longo do século XX. Ao mesmo tempo em que crescia a população a taxas elevadas, houve intensiva migração do campo para as cidades, que
hoje já abrigam cerca de 80% dos brasileiros. O impacto dessas transformações provocou a necessidade de aumento desproporcional na oferta de
empregos e de serviços públicos em geral, além de afetar bruscamente a
demanda por espaço físico para construção de moradias. A insuficiência
de recursos financeiros provocou a ocupação desordenada do solo urbano
e trouxe consigo problemas sociais permanentes, decorrentes da falta de
condições apropriadas da água consumida pela população, do esgotamento
sanitário e da destinação do lixo.
A poluição do ar no Brasil é um problema que afeta principalmente
as maiores cidades e suas áreas metropolitanas, em especial aquelas afastadas da zona costeira e que sofreram um processo de rápido crescimento populacional e de industrialização acelerada. O caso mais grave é o da Região
Metropolitana de São Paulo.
A principal fonte da poluição atmosférica nas grandes metrópoles
é provocada pelas emissões dos motores de combustão interna usados para
transporte público e particular, acompanhada pelas emissões industriais, exigindo políticas para a produção e uso de energia menos poluente e a opção
pelos transportes coletivos.
Para o suprimento de água, era desafiador verificar a posição privilegiada do Brasil em relação às reservas de água doce, possuindo cerca
de 15% de todos os recursos hídricos do planeta para atender a uma população inferior a 3% da mundial. É importante salientar que as águas
superficiais representam apenas 3%, ficando os restantes 97% por conta
dos aquíferos subterrâneos, dos quais o mais importante é o Guarani, que
se estende por diversos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste
do território brasileiro.
FNE
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O uso desses recursos deveria ser suficiente para atender a demanda
por água de toda a população do País, permitir a produção adicional de energia
de origem hidroelétrica e possibilitar o uso de sistemas hidroviários interiores
importantes, como já ocorre com boa parte dos rios da região amazônica e
do sistema aquaviário da Bacia Tietê-Paraná. A irregular disposição desses
recursos, principalmente na região Nordeste e em relação à proximidade dos
centros de consumo, impõe preocupações com o abastecimento de água das
grandes cidades, como das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, para citar apenas alguns exemplos mais marcantes. Infelizmente,
não tem tido visibilidade a importantíssima questão da revitalização dos rios
Paraíba do Sul e Tietê, que dão suporte a duas megalópoles do Brasil.
Para os engenheiros, a escassez de oferta de água na região Nordeste
também poderia ser amenizada com programas de recuperação de açudes e
barragens, utilização consciente dos lençóis aquíferos e resolvida a questão
da transposição de água entre e nas bacias dos rios Tocantins e São Francisco, em quantidades que não causem prejuízo aos atuais usos desse último,
para geração elétrica, navegação e irrigação.
A preservação das nascentes e mananciais, a recomposição das matas ciliares e a reversão dos efeitos provocados pelo assoreamento ao longo
das bacias precisariam estar respaldadas em políticas públicas para assegurar ações de governo a serem executadas, em conjunto e de forma planejada,
pelos órgãos estaduais, municipais e comitês de bacias hidrográficas.
O VI Conse apontou o saneamento básico como o investimento que
apresentaria melhor custo-benefício em um setor em que existe uma imensa
demanda por inversões, como é o do meio ambiente e recursos hídricos.
Trinta milhões de brasileiros encontram-se privados de serviços de abastecimento de água e 93 milhões não contam com esgotamento sanitário.
No entanto, entre os anos de 1996 e 2000, o Brasil havia aplicado
quantia inferior a 1% do gasto público em habitação e saneamento, devido
principalmente à adoção do modelo que privilegiou os ajustes das contas
públicas na condução da sua política econômica conservadora. Como prejuízo, as doenças provocadas pela ingestão de água contaminada lideram
as causas de mortalidade e respondem por dois terços das internações do
SUS (Sistema Único de Saúde), incluindo de
adultos. Em 2000, somente na região Nordeste,
de um total de 567 mil óbitos de crianças entre
zero e cinco anos, 62 mil foram causados por
infecções ou paralisias decorrentes do contato
com água não tratada. Consequências que poderiam ser minimizadas se os sucessivos governos
investissem mais em saneamento, pois calculase que a cada R$ 1,00 empregado nessa área, é
possível economizar de R$ 4,00 a R$ 5,00 em
gastos com saúde pública.
O desenvolvimento do Brasil
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Ruas do Estrutural,
bairro popular a dez
quilômetros do centro de
Brasília carente de
saneamento básico.
FOTO: VALTER CAMPANATO/ABr

O manifesto

cresce brasil

dá início a um
movimento nacional

No dia 22 de outubro, o documento foi entregue ao então candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva, durante comício na cidade de
São Vicente, litoral de São Paulo. Seu primeiro mandato havia imposto
sacrifícios aos trabalhadores e à população, por ter sido, nas suas próprias
palavras, um período de colocar “ordem na casa”, o que não alterou os patamares da economia, mas retirou o País da condição de devedor – passando a credor – no cenário financeiro internacional. Além disso, manteve a
inflação abaixo da meta estabelecida, de 4,5%. Era o momento de investir
na expansão econômica prometida aos eleitores naquele ano.

“Aqui está sistematizado um projeto para o Brasil, exequível e
empreendedor, pensado pela inteligência coletiva da engenharia, para o
desenvolvimento por excelência. O próximo passo será a luta permanente
dos engenheiros para vê-lo implementado pelos governantes.” Com essa
afirmação, Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente da FNE, deu início ao que seria, mais do que a defesa de um conjunto de propostas, um
movimento que percorreu, primeiramente, comícios e gabinetes em busca
de sensibilizar candidatos e partidos. Depois, a busca foi por acompanhar a
implementação das propostas e preocupações contempladas. E, na sequên
cia, por refazer o caminho das metrópoles brasileiras para avançar nos
debates e estabelecer interlocuções locais e regionais.

“Ao receber o manifesto no comício, Lula se comprometeu a colocar algumas pessoas de sua equipe para analisar o documento e conversar
conosco”, conta Fernando Palmezan Neto, coordenador do “Cresce Brasil”, que fora pessoalmente a São Vicente para fazer a entrega das propostas. Ele continuou: “Reeleito, o presidente fez isso. A seu pedido, o
ministro Guido Mantega (Fazenda) viria ao Sindicato dos Engenheiros no
Estado de São Paulo para tratar do assunto.” Allen Habert, diretor do Seesp
que também participou da elaboração do “Cresce Brasil”, recorda: “Nós
o recebemos em dezembro de 2006 e passamos um período conversando
com ele, mostrando porque havia condições subjetivas e objetivas desse
salto do ponto de vista do desenvolvimento.”

A proposta de transformar o manifesto “Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento” em objeto de mobilização permanente da categoria foi feita por Carlos Lessa, ex-presidente do BNDES (Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social), durante o VI Conse (Congresso
Nacional dos Engenheiros), realizado entre 13 e 16 de setembro de 2006.
Acatada pelos participantes, dali em diante, a FNE mobilizaria forças em
torno de algumas grandes diretrizes. Umas delas em defesa do fortalecimento do mercado interno, da reativação da indústria e da geração de
empregos, particularmente pelo estímulo ao segmento da construção civil,
decisivo para o desenvolvimento urbano e envolvido em tantos setores
estruturais e produtivos.

Quando o Governo Lula lançou o PAC (Programa de Aceleração
do Crescimento) no início do ano seguinte, era possível verificar que o
plano tinha “uma tremenda relação com o ‘Cresce Brasil’”, conta Habert,
e acrescenta: “Claro que o PAC estava sendo gestado também no governo,
então eu diria que houve uma feliz coincidência de interesses. E que ainda
havia muito o que fazer.”

Outra meta abrangente era a integração socioterritorial do País
e do continente sul-americano, através do atendimento a demandas
por infraestrutura, transporte, energia, comunicações, recursos hídricos e meio ambiente.
O manifesto “Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento” foi
entregue no mesmo ano a todos os candidatos à Presidência da República.
Havia o sentimento de que esse gesto era também uma contribuição para
o avanço da democracia brasileira, pressionando para mudar a correlação
de forças no País. Se antes predominava a ideologia do Estado mínimo e
do neoliberalismo, concorrendo contra o desenvolvimento, a participação
da sociedade teria de submeter a política econômica ao interesse nacional.
Essa era uma proposta contida no movimento “Cresce Brasil”.
FNE
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As duas iniciativas têm distintas naturezas. Enquanto o “Cresce Brasil” é um instrumento de mobilização dos
engenheiros, da profissão e da sociedade brasileira em prol
do desenvolvimento, o PAC é uma peça de planejamento governamental, portanto, com detalhamentos que não caberiam
ao primeiro. Mas poderiam ser comparados no foco, eixos
norteadores, objetivos e projetos mais importantes.

O Programa
de Aceleração
do Crescimento
Em 22 de janeiro de 2007, 21 dias após Lula assumir
seu segundo mandato, ele lançou o PAC numa ampla reunião
com governadores, presidentes e líderes dos partidos, declarando que o programa era sua principal aposta para aquela
gestão. Tinha como ponto de partida fundamentos econômiO desenvolvimento do Brasil
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“O VI Conse aprovou o
manifesto ‘Cresce Brasil’,
agora oferecido à
sociedade como contribuição
dos engenheiros para
a conquista de um
país justo, empreendedor
e democrático.”
Murilo Pinheiro,
em setembro de 2006

cos de estabilidade monetária, responsabilidade fiscal e estabilidade externa. Previa
crescimento anual do PIB (Produto Interno
Bruto) de até 5% (menos do que propunham
os engenheiros), redução gradual da taxa básica de juros, bem como da dívida pública
em relação ao PIB.
Tratava-se de iniciativa abrangente, complexa e composta de medidas
muito diversas, considerando vários aspectos legais, fontes de financiamento,
subsídios, modelos de contrato, gestão
etc. Destacavam-se:
acima, o sindicalista Fernando
Palmezan entrega o manifesto
“Cresce Brasil” ao candidato
à reeleição luiz inácio lula da
silva (Pt), ao término de um comício
em são vicente (sP). abaixo, o
presidente da FNE, murilo Pinheiro,
passa o documento às mãos
dos também presidenciáveis
à época Heloísa Helena (PsOl)
e Geraldo alckmin (PsdB).
Palmezan o apresentou ainda
a Cristovam Buarque (Pdt).
FOtOs: aCErvO FNE

n

implementação de 353 projetos de médio e grande porte;

metas físicas e financeiras detalhadas
por região e estado, bem definidas;

n

metas de investimento escalonadas em curto,
médio e longo prazos, portanto para 2007, até 2010 e 2020;

n

maior parcela dos recursos do Orçamento
Geral da União e de estatais;

n

estímulo ao crédito por meio de financiamentos
habitacionais e de infraestrutura através da CEF
(Caixa Econômica Federal) e do BNDES, utilizando-se
de recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador);

n

medidas de desoneração e desburocratização,
ainda insuficientes, mas que deveriam garantir alguns
avanços. Estimava-se que essas desonerações atingiriam
R$ 6,6 bilhões em 2007 e R$ 11,5 bilhões em 2008;

O PAC buscava alcançar um crescimento vigoroso, prevendo
investimentos de mais de R$ 500 bilhões até 2010, distribuídos em
obras nos setores de energia (geração e transmissão, petróleo, gás natural e combustíveis renováveis), que abarcariam 54% do montante;
infraestrutura econômica e social (saneamento, habitação, programa
“Luz para todos”, recursos hídricos e sistemas metroviários), que
ficariam com 34%; e logística (rodovias, ferrovias, hidrovias, portos
e aeroportos), 12%. A essa última, os objetivos eram o aumento da
eficiência produtiva em áreas consolidadas; a indução ao desenvolvimento em locais de expansão agrícola e mineradoras; e a redução
das desigualdades regionais.
Em infraestrutura energética, as premissas eram garantir a
autossuficiência sustentada no longo prazo (mínimo de 20% de produção acima do consumo nacional, assegurando-se reservas mínimas de 15 anos, e aumento da produção de óleos leves); ampliar
e modernizar o parque de refino (incremento do processamento do
petróleo nacional, melhoria da qualidade do combustível, com benefícios ambientais); acelerar a produção e a oferta de gás nacional;
consolidar a liderança do Brasil em biocombustíveis.

Convergências: Razões
para otimismo com o PAC

compromisso com equilíbrio fiscal, contendo
gastos de pessoal da União;

O Programa de Aceleração do Crescimento anunciava uma
série de projetos que, em grande medida, coincidiam com o que o
“Cresce Brasil” propunha ao País. Em primeiro lugar, a premissa
de elevar o PIB era comum, apesar de o “Cresce Brasil” propor 6%
em média, frente à meta mais modesta do PAC de atingir 4,5%, em
2007, e 5% ao ano, de 2008 a 2010. Em segundo, ambos indicavam o
investimento em infraestrutura como o
que melhor integraria o País para desenvolver a economia naquele momento.
Em terceiro, afirmavam a integração do
continente. Em quarto, elegiam os mesmos objetivos setoriais em transporte,
energia e desenvolvimento urbano.

regra para o reajuste do salário mínimo até 2023:
a partir de 2008, o aumento levaria em conta
a inflação mais o PIB de dois anos anteriores;

n

criação de um fórum para debater com a sociedade
saídas que equilibrassem receita e despesa do sistema
previdenciário e de assistência social, dentre outras medidas;

n

instituição do Comitê Gestor e do Grupo Executivo do PAC, com
a finalidade, respectivamente, de coordenar a implementação do
programa e de estabelecer metas e acompanhar sua implementação.

n
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Foto: beatriz arruda

Apenas 14% dos recursos previstos eram oriundos do Orçamento da União, sendo o restante dividido em partes iguais
entre empresas estatais e privadas. Os recursos para o PPI (Programa Piloto de Investimentos) seriam elevados de 0,2% do PIB
(R$ 4,9 bilhões) para 0,5% (cerca de R$ 11 bilhões) em 2007. O
PPI, no qual se inseriam os projetos considerados prioritários, é
um tipo de investimento público que permite ao governo pagar
menos juros da dívida.

n

n

Guido Mantega (segundo
da esquerda para a direita),
se reuniu com dirigentes
do Seesp e da FNE para
discutir as propostas dos
engenheiros, como atingir 6%
de crescimento econômico
ao ano e a garantia de
investimentos de 25% do PIB
na infraestrutura nacional.
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O “Cresce Brasil” propôs
que o governo estimulasse
o crédito por meio de
financiamentos habitacionais
e de infraestrutura. Abaixo,
obras de moradias para a
população com renda acima
de três salários mínimos
em Águas Lindas (GO), a
47 quilômetros de Brasília,
onde construtoras viram uma
oportunidade de investimento.
Foto: Elza Fiúza/ABr

Chamava atenção a distribuição equilibrada das inversões do PAC
pelas regiões, garantindo-se a continuidade do crescimento econômico no Sul
e Sudeste e proporcionando ao Norte,
Nordeste e Centro-Oeste grandes avanços em infraestrutura para melhor integração nacional e continental. Essas
deveriam ser realizadas mediante significativos projetos.
22 de janeiro de 2007: No
Palácio do Planalto, em
Brasília, o presidente Lula
anuncia o lançamento do
Programa de Aceleração
do Crescimento. À direta, o
vice-presidente José Alencar,
o deputado Aldo Rebelo e
o ministro Guido Mantega.
À esquerda, Dilma Rousseff,
então ministra da Casa Civil.
Foto: Agência Brasil

Em maio de 2007, o
então ministro Paulo
Bernardo reúne-se com
a categoria para discutir
“o ‘Cresce Brasil’ e o
PAC”, tema de documento
produzido pela FNE.
Foto: beatriz arruda

Em transportes, a convergência
das obras indicadas pelo “Cresce Brasil” e o PAC era vista como bastante positiva. Em energia, também havia
expressiva confluência, como, por exemplo, em relação à construção das
usinas hidroelétricas no Rio Madeira e em Belo Monte e à instalação das
linhas de transmissão para interligá-las aos centros consumidores; além de
muitas outras intervenções para aliviar significativamente o risco de o País
não ter abastecimento suficiente de energia a médio e longo prazos.
Embora sem prever a conclusão de Angra 3 e a continuidade do
programa nuclear brasileiro, a produção e distribuição de biocombustíveis
prevista no PAC poderia garantir a liderança do Brasil no setor energético
e propiciar impacto positivo na agricultura e em menor nível de poluição
urbana, algo perseguido com ênfase pelo “Cresce Brasil”.
Em desenvolvimento urbano, os projetos do governo não se mostraram suficientes para dar conta da situação caótica das grandes cidades,
mas avançavam consideravelmente na construção de habitações, no sanea
mento básico, no programa “Luz para todos” e na implantação de transportes de alta capacidade em algumas regiões metropolitanas. O setor da
construção civil será bastante impulsionado, o que é de suma importância
para gerar empregos e ativar a demanda industrial.
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Também em recursos hídricos o PAC não era tão abrangente quanto o “Cresce Brasil”, mas atendeu parte considerável do que foi proposto
pelos engenheiros, notadamente na região Nordeste.
O Programa de Aceleração do Crescimento também não abordava
o agronegócio, como fazia a iniciativa da FNE, mas é preciso considerar nesse aspecto que, em logística, atendia-se importante demanda do
setor, bem como os projetos de infraestrutura hídrica no Nordeste, além
de apresentar excelentes oportunidades aos agricultores na produção de
matéria-prima para biocombustíveis.
Apesar de encontrar restrições, a federação empenhou-se para que
o PAC fosse efetivamente implantado, considerando que o cumprimento
das suas metas físicas e financeiras abriria perspectivas de crescimento
econômico e social sem precedentes nos 26 anos anteriores, com grande
relevância para o desenvolvimento da engenharia nacional e dos demais
setores produtivos do País. Uma das providências foi propor, logo após o
lançamento, um acompanhamento detalhado, passo a passo, com olhar crítico e rigoroso sobre o cumprimento do programa. Uma das preocupações
naquele momento foi contribuir para sanar falhas importantes do programa, mediante iniciativa intitulada “De olho no PAC”.
Para Habert , “era visível que o ‘Cresce Brasil’ tinha sido analisado
e discutido pela equipe do governo central”. Cabia agora aos engenheiros
analisarem e responderem ao programa, fosse acompanhando sua implementação, indicando as carências – a começar pela demanda por mais engenheiros e melhor formação –, fosse apontando suas omissões e debilidades, para tornar-se de fato um plano de desenvolvimento.

omissões no pac que
mobilizaram os engenheiros
O programa do governo federal, por
mais abrangente que fosse, trazia omissões
preocupantes, de atividades essenciais para
que todos os demais setores estratégicos fossem dinamizados. Por exemplo, falhava na
questão das comunicações, que, como constava do “Cresce Brasil”, era condição sine
qua non do desenvolvimento. O PAC limitou-se a prever o estímulo ao setor com desonerações tributárias para semicondutores, TV
digital e computadores. Era uma incoerência,
na visão da FNE. A convergência tecnológica
em curso poderia ser aproveitada como uma
oportunidade ímpar para o desenvolvimento
O desenvolvimento do Brasil

Em áreas como energia,
houve confluência entre o
PAC e as obras indicadas
pelo “Cresce Brasil”. Entre
as propostas comuns, a
construção de hidroelétricas
e linhas de transmissão para
reduzir o risco de o País não
ter abastecimento suficiente a
médio e longo prazos.
Foto: Acervo FNE
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de uma política industrial e tecnológica para
o País. A inclusão informacional também
não avançava com o PAC, mas isso era algo
que, para os engenheiros, poderia acontecer
se fossem destravados os recursos do Fust
(Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações) previstos em lei para
essa finalidade.

Crianças caminham em
área carente de saneamento
básico próxima ao centro de
Brasília. Dados divulgados
em 22 de março de 2008,
durante as comemorações do
Dia Mundial da Água pela
Organização das Nações
Unidas, evidenciavam quanto
o Brasil teria de avançar
em políticas para o setor.
Foto: Valter Campanato/ABr

Era vital, por exemplo, a caminhada
rumo à universalização da banda larga, exigindo claro plano de expansão e oferta do serviço em regime público, o
que levaria a FNE, pouco tempo depois, a apoiar e participar ativamente
da campanha “Banda larga é um direito seu!”, entre outras iniciativas da
sociedade civil pela democratização da comunicação no Brasil.
Outra falta era particularmente grave em um programa voltado a
promover desenvolvimento: o PAC não abarcava a ciência e tecnologia
como propunha o “Cresce Brasil”, portanto, não indicava seu papel
no desenvolvimento pretendido. Falha lamentável, o assunto voltou a
mobilizar a engenharia.
As análises comparativas da categoria resultariam, em maio de 2007,
na visita do então ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, ao Seesp para
discutir outro documento muito importante produzido pela FNE, intitulado “O
Cresce Brasil e o PAC”.
“Era muito ousado”, recorda Habert. Primeiro, por ser de uma
entidade sindical, indo além do corporativismo para intervir no contexto brasileiro em que a visão da engenharia é imprescindível. Partia das
diferentes reações da sociedade ao plano do governo, muitas otimistas
diante da possibilidade de uma saída da inércia; outras mais cautelosas,
apontando impedimentos como a carga tributária, ou ainda bem críticas,
porque o programa não tocava na questão monetária e nos altíssimos
spreads bancários pagos pelo Banco Central, com taxas de juros seis vezes maiores que as de países emergentes com inflação semelhante.
O impacto fiscal dessa política já havia atingido R$ 176 bilhões
– ou seja, 8,8% do PIB ao ano, como média na última década –, constituindo-se o pagamento de juros a maior despesa do setor público,
praticamente inviabilizando o investimento produtivo do Estado. Mas
essas e outras preocupações vindas da sociedade significavam que o
PAC havia provocado um debate necessário.
O documento dos engenheiros era muito claro ao mostrar as
potencialidades e os limites do programa governamental, por exemplo
quanto à omissão em relação à área de ciência e tecnologia. E se essa
não era contemplada, os engenheiros entenderam que era importante
lutar para que fosse inserida.
FNE
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Diante disso, a FNE se reuniu com o então ministro da C & T
Sergio Rezende, em Brasília, para reivindicar sua inclusão. “No dia
20 de novembro de 2007, seria lançado o Plano Nacional da Ciência
e Tecnologia, chamado PAC da C, T & I, com nossas contribuições”,
destaca Habert.

Ciência e Tecnologia:
nasce um plano
para a inovação
As pressões da sociedade levaram a tal programa de ação específico, elaborado para o período 2007-2010 e apresentado pelo Ministério à
sociedade em inúmeras palestras, recebendo novas contribuições dos grupos de discussão formados para tratar do assunto.
Desses fóruns, participaram três representantes da FNE e de sindicatos a ela filiados. Habert integrou o grupo que abordou a formação
de recursos humanos para C, T & I; o presidente do Senge-AC, Sebastião Fonseca, do relativo a P & D em áreas estratégicas, como biodiversidade e desenvolvimento sustentável da Amazônia; e Marco Aurélio
Cabral Pinto, consultor do “Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento”, contribuiu no debate sobre promoção da inovação tecnológica.
O convite foi feito pelo próprio ministro Sergio Rezende em encontro realizado ainda antes, em 4 de junho. “Eu havia dito que queria a
participação da Federação Nacional dos Engenheiros nesse processo e ele
está acontecendo agora”, ressaltou. Na ocasião, além de acordar a contribuição ao PAC da C & T, o presidente da FNE, Murilo Celso de Campos
Pinheiro, e os consultores Carlos Monte e Cabral Pinto apresentaram a
Rezende as propostas da entidade para o setor.
Pensado como forma de forjar um Brasil soberano, o programa de
C & T integrante do “Cresce Brasil” colocava ênfase no fortalecimento do
capital nacional. Para tanto, exigia a implementação de política industrial adequada, a constituição de infraestrutura logística e energética e desoneração fiscal. Num
quadro em que o investimento anual em
pesquisa e desenvolvimento era de apenas
0,4% do PIB, sendo 70% pelo setor público
e, pior, 77% referentes à mera aquisição de
tecnologia incorporada em equipamentos, o
grande desafio estava na indução da inovação, especialmente pelas empresas.
Para alcançar tal meta, o “Cresce
Brasil” apontava a necessidade de apoio às
O desenvolvimento do Brasil
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No dia 4 de junho de
2007, o ministro da
Ciência e Tecnologia,
Sergio Rezende, se reuniu
com dirigentes da FNE e
consultores do “Cresce
Brasil” para ouvir as
propostas da entidade
para o setor de C & T.
Foto: mct

grandes companhias, com financiamentos a juros mais baixos e subvenções. O encaminhamento, nesse caso, seria a
ênfase nas cadeias produtivas, o estabelecimento de contrapartida no planejamento e na ação, maior integração entre
o BNDES e a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos).
No caso das micro, pequenas e médias empresas, a proposta era dar destaque ao empreendimento, potencializar a
capacidade das agências estaduais de fomento, envolver o
Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas) para garantir a correção do plano de negócio e
aprimorar o modelo de incubadoras de empresas.
MARINGONI

O “Cresce Brasil” defendia também que o governo apostasse em tecnologias integradoras – aeroespacial, microeletrônica, biocombustíveis e energia nuclear –, demandando a liberação
de recursos orçamentários significativos. Tomada a decisão de aproveitar a oportunidade na entrada do século XXI, seria essencial o mapeamento das competências-chave para tecnologia digital e biotecnologia e sua disponibilidade no País, bem como a formação de arranjos
produtivos locais nesses segmentos; recomendações para capacitação
de corpo técnico; mapeamento de aplicações tecnológicas potenciais;
fortalecimento e adensamento das cadeias produtivas agropecuária,
farmacêutica e aeroespacial; e aprimoramento do marco legal (propriedade, conformidade, certificação) para proteger a indústria contra práticas arbitrárias ou desleais.
Outro ponto importante apontado era a necessidade de aumentar o número de engenheiros para assegurar o desenvolvimento do
País. A FNE defendia especial atenção à formação desses profissionais, que precisaria crescer em quantidade e qualidade. A proposta
era dobrar os então 30 mil graduados por ano (hoje, são cerca de 45
mil) e ampliar o número de doutores nas áreas ligadas à C & T, que
eram apenas 13% do total anual de 10 mil. Esse item ganhou adesão
imediata de Sergio Rezende: “Está claro que sem esse contingente,
não poderemos fazer o Brasil crescer.”

proposta aberta ao debate
O Plano de Ações 2007-2010 do Ministério da Ciência e Tecnologia trazia quatro prioridades estratégicas, em muitos pontos convergentes com as do projeto “Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento”. A primeira delas, a expansão e consolidação do Sistema
Nacional de C, T & I, tendo como principais linhas de ação o fortalecimento dos fóruns ligados à área, com destaque para a revitalização do
Conselho Nacional de C & T, a formação de recursos humanos para o
setor, a infraestrutura e o fomento da pesquisa científica e tecnológica.
A promoção da inovação nas empresas, segundo ponto, previa o apoio
FNE
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a esse tipo de ação e ênfase em tecnologias da informação e comunicação, biotecnologia, fármacos e medicamentos, nanotecnologia, além de
biocombustíveis e outras das chamadas energias do futuro. O terceiro,
P & D em áreas estratégicas, focalizou os programas espacial e nuclear,
assim como a segurança e defesa nacional, a biodiversidade, os recursos naturais e o desenvolvimento sustentável da Amazônia e do semiárido, o mar e a Antártida, a meteorologia e as mudanças climáticas.
Por fim, C & T para o desenvolvimento social planejava a popularização do setor e melhoria do ensino de ciências, bem como o apoio
a tecnologias visando o aprimoramento das condições de vida da população brasileira. Os recursos previstos até 2010 eram da ordem de R$ 15
bilhões, oriundos do Orçamento da União, do FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), do CNPq (Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), da Finep, dos
programas nuclear e aeroespacial e de institutos do Ministério.
Finalmente lançado em novembro de 2007, o PAC da Ciência,
Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Social viria a ampliar
a destinação em R$ 41 bilhões para pesquisas e capacitação científica
até 2010. A meta era aumentar de 1,02% para 1,5% do PIB o dinheiro
gasto em pesquisa, com recursos provenientes de diversos ministérios
e fundos de financiamento.
O plano também previa recursos para a formação. As bolsas de
mestrado e doutorado teriam reajuste de 20% a partir de março de 2008. O
número concedido pelo CNPq e pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) também deveria aumentar das atuais
95 mil para 160 mil.

Engenharia entre as áreas
de maior atenção
Além dessa, também química, biologia e física constam entre
as principais beneficiadas pelo PAC da C, T & I. O próprio ministro
informava que a bolsa de mestrado, então de R$ 940,00, subiria para
R$ 1,2 mil. As de doutorado passariam de R$ 1.340,00 para R$ 1,8
mil. Era um grande alento para a comunidade científica e da engenharia nacional, cujos planos para o País, no bojo do “Cresce Brasil”, dependiam não apenas de investimentos em projetos, mas da qualidade
da formação profissional.
A iniciativa governamental também acenava com benefícios fiscais a empresas que apoiassem projetos de pesquisa, universidades e
institutos. O Ministério da Ciência e Tecnologia e o FNDCT investiriam juntos R$ 18,6 bilhões.
O desenvolvimento do Brasil
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O diretor do Senge-AL, Luiz
Alexandre Farias (Madalena),
e o coordenador do “Cresce
Brasil”, Fernando Palmezan
Neto (ao microfone), durante
discussão sobre C & T.
Foto: acervo FNE

crise de 2008

A decisão de seguir em frente
Três anos depois de lançado o movimento “Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento”, foi realizado, em setembro de 2009, o
VII Conse (Congresso Nacional dos Engenheiros), em São Paulo, no
Novotel São Paulo Center Norte. Completavam-se também 2,5 anos do
surgimento do primeiro PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).
Nesse intervalo, dois importantes acontecimentos influenciaram
o curso do crescimento do País e suas metas de desenvolvimento econômico e social. Um deles foi o colapso da economia estadunidense.
O outro foi a descoberta do petróleo brasileiro nas camadas do pré-sal.
Associado à tecnologia nacional de exploração em águas profundas, o
achado trazia a perspectiva de obter daí não apenas reservas energéticas, mas também recursos para suprir carências sociais e impulsionar
as políticas de inovação, educação, ciência e tecnologia.
A crise econômica que eclodiu nos Estados Unidos no segundo
semestre de 2008 espraiou-se para os demais países, gerando incertezas
em todo o globo e a percepção da fragilidade de um modelo regido pela
“mediocridade neoliberal” observada nas duas décadas anteriores, nas
palavras do professor da UFF (Universidade Federal Fluminense) Marco Aurélio Cabral Pinto, consultor do “Cresce Brasil”. O mundo estava
em crise e o abandono das utopias românticas entre os mais jovens e
sua substituição pelo pragmatismo da acumulação material, insaciável e
individualista, havia formado, na visão desse engenheiro, uma elite organizacional, pública e privada, descompromissada com as questões socioambientais. Era uma geração
que se via agora “impotente
diante da necessidade de maior
ousadia e privação material”.
O presidente da República à época, Luiz Inácio Lula da Silva, ao falar na

Capa do caderno
“Cresce Brasil e
a superação da
crise”, lançado
durante o
VII Conse.
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abertura da reunião do G20 (Grupo dos 20, composto por países
desenvolvidos e emergentes importantes economicamente), realizada em novembro de 2008, em São Paulo, para debater alternativas
para a crise internacional, condenou a crença cega na capacidade de
autorregulação dos mercados e a falta de controle sobre as atividades de agentes financeiros. “Por muitos anos, especuladores tiveram
lucros excessivos, investindo o dinheiro que não tinham em negócios mirabolantes. Todos estamos pagando por essa aventura. Esse
sistema ruiu como um castelo de cartas e com ele veio abaixo a fé
dogmática no princípio da não intervenção do Estado na economia.
Muitos dos que antes abominavam um maior papel do Estado na
economia passaram a pedir desesperadamente sua ajuda.”
O desenvolvimento do Brasil
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Abertura do VII Conse, em São
Paulo, em 23 de setembro de
2008. Seguiram-se três dias
de palestras e diálogos com a
presença de especialistas de
diversas áreas para pensar o
desenvolvimento do País.
FOTO: ALEXANDRE CORONATO

O fim da subordinação
O VII Conse, realizado em uma conjuntura de resistência às ameaças
da turbulência financeira internacional, levou os engenheiros a refletirem sobre as relações históricas do Brasil com o cenário econômico mundial e sobre as chances de responder com uma nova postura às imposições externas.
O documento aberto à discussão apontava que “durante a maior parte da história do Brasil, os principais impulsos que levaram a produção de
riquezas adiante estiveram localizados no exterior. Não tínhamos, portanto,
nem controle nem influência decisiva sobre eles”.
Até o início do século XX, o Brasil vivera de ciclos, provocados
primeiro pela valorização internacional de produtos primários (pau-brasil,
açúcar, ouro, café e outros); em seguida, por seu declínio. Depois, teve curtos períodos de modernização econômica (entre a crise de 1929 e o final da
Segunda Guerra Mundial) e de industrialização intensa, a partir dos anos
1970, mas sempre refletindo interesses externos.
Períodos como o milagre econômico, de 1968 a 1981 – que, em lugar de diminuir, aprofundou desigualdades e o endividamento externo –, e
depois a entrada de capitais internacionais na década de 1990, marcada pela
privatização de empresas estatais e venda a grupos estrangeiros, não significaram a construção de políticas econômicas baseadas no interesse do País.
O então deputado federal
Ciro Gomes (PSB/CE) fez
uma apresentação sobre o
desenvolvimento do País. À
mesa, as dirigentes sindicais
Maria Odinéa Ribeiro, do
Maranhão, e Thereza Neumann
Santos de Freitas, do Ceará.
FOTO: ALEXANDRE CORONATO

Esse quadro, de acordo com nota técnica assinada pelo economista
Sérgio Mendonça para a segunda versão do “Cresce Brasil”, havia começado a dar sinais de mudança, nos anos anteriores, somando a entrada de um
governo mais sensível às pressões sociais, o início de um possível deslocamento histórico no curso da globalização e um maior envolvimento da sociedade na construção de políticas – sendo o próprio projeto dos engenheiros
entendido como expressão desse engajamento.
Um reflexo desses fatores,
apontado no estudo de Mendonça,
descrevia a taxa de variação do PIB
(Produto Interno Bruto), de uma
média de 2% ao ano, muito pouco
acima do aumento populacional,
para 4,7%. Revelava, assim, um
movimento de saída da estagnação econômica que caracterizou os
anos anteriores.
O controle da inflação havia
contribuído para tanto. Mas não era
a causa principal, como queriam os
analistas conservadores. Era notório
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que a chamada estabilidade monetária instituída desde a adoção do real, em
1994, não havia impedido que a economia continuasse apresentando desempenho medíocre.
Por isso, o consultor buscou apontar causas mais profundas. Uma
delas, um compromisso político assumido pelo País com a redução (ainda
que lenta) das desigualdades, com estratégias que haviam proporcionado a
valorização do mercado interno.
Esse fator era identificado em programas sociais como o Bolsa Família, na elevação do salário- mínimo acima da inflação e na valorização de
benefícios previdenciários. Esboçava-se nesse momento um tímido processo de queda na concentração de renda e a emergência das chamadas classes
C e D para a formação de uma nova camada média.
Outros fatores observados no VII Conse foram o aumento da massa
salarial, a queda na taxa de desemprego nas regiões metropolitanas no mesmo período da implementação das políticas e programas sociais e o aumento
do total de empregos formais.
A financeirização que marcou as décadas do neoliberalismo no mundo teve profundas repercussões no Brasil. Entre elas, o fato de, ao invés de
impulsionar o desenvolvimento do País, a capacidade financeira do Estado
passar a servir ao pagamento de juros. Em 2002, a dívida pública beirava a
casa de R$ 1 trilhão. O Estado transferia aos credores quase R$ 200 bilhões
ao ano. O investimento público, em contraste, havia despencado para cerca
de 1,5% do PIB, apenas um quinto do valor cobrado pelos rentistas.
A dificuldade de romper a armadilha financeira expressava-se na
manutenção de uma taxa de juros que, segundo frisou um dos documen
tos-bases do primeiro “Cresce Brasil”, era “seis vezes maior que a de países
emergentes com inflação semelhante”. Além de retardar as inversões necessárias para superar as “décadas perdidas”, essa transferência aos credores
externos retirava recursos necessários para impulsionar programas sociais.
Entre 2002 e 2006, o gasto com juros havia sido em torno de R$ 180 bilhões
ao ano, constituindo-se na maior despesa do Estado. Era, no mínimo, 15
vezes superior aos cerca de R$ 12 bilhões destinados aos programas sociais.
A segunda edição do “Cresce Brasil” apontava também a emergência de uma nova cultura política, de engajamento social não apenas
na resistência, mas também na construção de alternativas ao modelo
neoliberal, muito inspirada nos Fóruns Sociais Mundiais, dos quais a
FNE vinha participando desde 2001. Nesse sentido, a federação havia optado, em 2006, por dar passos concretos com a mobilização dos
engenheiros para engajar-se diretamente na construção de um projeto
que pudesse encerrar a era das décadas perdidas no Brasil, apontando
caminhos e propostas para a retomada do desenvolvimento nacional
sustentável com justiça social.
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O economista Sérgio
Mendonça, autor da nota
técnica “Crise internacional e a
economia brasileira”.
FOTO: beatriz arruda

mundo (a que determina os juros pagos aos credores do Estado), essa
recuou de 13,75% para 8,75%, entre dezembro de 2008 e setembro
de 2009. Os bancos públicos – principalmente BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal – haviam participado do esforço, expandindo muito fortemente a oferta de crédito. Além disso, o governo
recorreu à desoneração de impostos para beneficiar os setores mais
atingidos pela crise (caso, por exemplo, da indústria automobilística),
interrompendo uma escalada de demissões que parecia contaminar a
economia. O crescimento arrefeceu, como ocorreu em praticamente
todas as nações, mas já naquele mês de setembro, quando se preparava o VII Conse, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciava
que o PIB voltara a crescer 1,9% no segundo trimestre, determinando
o fim da recessão no País.
O mundo do trabalho e a
economia foram debatidos
por Marcio Pochmann,
pelo diretor da FNE Cláudio
Bezerra e por Eugênia
Paumgartten, do Senge-PA.
FOTO: ALEXANDRE CORONATO

O jornalista Altamiro
Borges fez palestra sobre
o movimento sindical e o
desenvolvimento no VII Conse.
FOTO: ALEXANDRE CORONATO

O Brasil opta pelo fortalecimento
do mercado interno
Do início do “Cresce Brasil” ao VII Conse, especialmente com o
lançamento do PAC pelo governo, era visível que a taxa de investimentos no País crescera consistentemente, atingindo 18,97% em 2008, um
índice verificado apenas uma vez desde 1991.
Quando a crise iniciada no setor de hipotecas imobiliárias estadunidense se alastrou pelo mundo, uma resposta que podia se esperar
do Brasil, ao observar sua história recente, seria recorrer novamente
aos ajustes fiscais, ao corte de investimentos públicos e à diminuição
de políticas, serviços e programas sociais para priorizar o pagamento
de juros. Mas a escolha foi outra.
Contrariando as receitas impostas pelo jogo financeiro externo, o
País que havia começado a promover seu mercado interno, ampliando a inclusão de novos segmentos à economia, e a fazer
investimentos públicos a partir do PAC, decidiu
manter sua aposta e seguir em frente.
Sérgio Mendonça apontava no “Cresce Brasil e a superação da crise” o conjunto
de medidas adotadas e as respostas obtidas
a partir de cada uma. A ampliação do gasto
estatal protegeu (por meio do consumo dos
assalariados, dos investimentos e das ocupações geradas) a atividade econômica de uma
queda abrupta. Embora conservasse a triste condição de ter a mais alta taxa Selic do
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O gráfico abaixo, retrabalhado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada) com base em dados do Fundo Monetário Internacional, demonstra que, embora tenha ampliado de forma inteligente
os gastos e investimentos públicos, o Brasil continuava, se comparado
a outras nações, em condições de investir mais. O Tesouro manteve-se
altamente superavitário, no período de 13 meses encerrado em maio de
2009. Enquanto isso, países como Estados Unidos, Índia (outro caso
muito bem-sucedido de superação rápida da crise), França (junto com
a Alemanha, a primeira economia europeia a sair da recessão) registravam déficits altos e em geral crescentes.

Países selecionados
Déficit / Superávit públicos (%)
União
Europeia Suécia

Mai/08			
Jun/08				
Jul/08
-1,1
1,7
Ago/08 			
Set/08
Out/08
-1,3
2,4
Nov/08
Dez/08
Jan/09
-1,9
2,2
Fev/09
Mar/09
Abr/09
0
3,1
Mai/09

França

Rússia

-2,7
-3
-1,9
-3,1
-4,1
-3,4
-3,6
-4
-3,4
-4,9
-1,8
-2,6
-4,3

1,3
0,5
0,3
1,8
0,6
0,5
0,5
-0,6
-1,7
0,9
-0,4
-0,2
-0,7

Índia

-7,5
-9,2
-2,9
-6,8
-0,2
3,5
-13,7
-13,7
-9,2
-10
-10,3
-5,2
-12,7

África
do Sul

-0,66		
-0,49		
1,05
-5
-0,72
-0,22
-0,38
-4,5
-0,57
-0,42
0,82
-4,7
-0,51
-0,32
0,73
-6,5
-1,57

Fonte: Ipeadata
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Estados
Unidos Argentina Brasil
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0
0
2,9
3,8
3,3
3,1
3,4
2,6
1,3
1,9
1,5
1,5
1,1

7,2
2,2
3,1
2,8
2,5
2,4
5,6
-1,7
-5,6
1,8
-0,4
2,9
4,2

México

-4,5
-6,4
-8,3
-0,4

pré-sal

O que fazer com a nova riqueza brasileira
No encontro dos engenheiros, em setembro de 2009, um novo
elemento introduziu-se no debate sobre o futuro, em torno do que fazer
com as gigantescas reservas de petróleo do pré-sal, a riqueza encontrada
sob uma camada de sal situada alguns quilômetros abaixo do leito do
mar. Formada há 150 milhões de anos, conta com grandes reservatórios
de óleo leve de melhor qualidade.
Desde 2005, com os primeiros indícios sobre a descoberta na Bacia de Santos, em São Paulo, análises concluídas no segundo poço do
bloco BM-S-11 (Tupi) indicavam volumes recuperáveis entre 5 e 8 bilhões de barris de petróleo e gás natural. Com a entrada em operação do
navio-plataforma P-50, o Brasil atingia a autossuficiência na produção
de petróleo, alcançando a marca de 2 milhões de barris por dia.
Um marco na história da Petrobras fora a decisão, posta em prática em 1968, de explorar petróleo no mar. Naquele ano, a companhia iniciou as atividades de prospecção offshore (marítima), com a descoberta
do campo de Guaricema, em Sergipe.
Depois viriam outras na Bacia de Campos, no litoral fluminense
– primeiro Garoupa, em 1974, a seguir os campos gigantes de Marlim,
Albacora, Barracuda e Roncador –, que tornariam a companhia a maior
produtora de petróleo do País. Para explorá-los, a Petrobras passou a
desenvolver tecnologia em águas profundas e ultraprofundas, até dominar todo o ciclo de perfuração submarina em campos situados a mais de
2 mil metros de profundidade.
Em 2008, na mesma época em que a crise internacional ganhava o
noticiário em todo o mundo, um espaço de otimismo era ocupado na imprensa brasileira, com a descoberta de petróleo na região do pré-sal nas bacias do
Sul e Sudeste do Brasil, desde o litoral do Espírito Santo até Santa Catarina.
No dia 2 de setembro de 2008, o navio-plataforma P-34 extraiu os primeiros
litros de óleo da camada, no Campo de Jubarte, na Bacia de Campos, Rio de
Janeiro. Em maio de 2009, iniciou-se a produção em Tupi, por meio do TLD
(Teste de Longa Duração). Maior campo de petróleo descoberto no mundo
desde 2000, poderia aumentar em mais de 50% as reservas da Petrobras.
Em 31 de agosto, a Presidência da República enviou ao Congresso Nacional quatro projetos de lei que, no momento, se revelavam emergenciais para preservar o achado como um recurso da população brasileira. Eles estabeleciam quatro grandes mudanças:
a) modificavam o regime de exploração do petróleo brasileiro, substituindo a prática da concessão pela da partilha e ampliando a parcela da
riqueza mineral para o Estado e a sociedade;
FNE
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b) instituíam um fundo de desenvolvimento, para aplicar esses recursos
prioritariamente em educação, cultura, ciência & tecnologia e proteção
ao ambiente, com participação da sociedade civil em seu conselho;
c) criavam a Petro-sal – uma nova empresa, 100% estatal – encarregada
de administrar o processo de extração, regulando seu ritmo segundo os
interesses nacionais;
d) fortaleciam a Petrobras, que seria capitalizada pela União inicialmente
em US$ 50 bilhões (valor hipotético equivalente ao limite de 5 bilhões
de barris cuja cessão onerosa estava prevista), com presença ampliada do
Estado em seu capital e que poderia ser encarregada de explorar as jazidas por contrato direto (havendo concorrência para exploração, deveria
participar com ao menos 30%).
Dada a importância do tema, a nova versão do “Cresce Brasil”
dedicava a ele duas notas técnicas, resumidas neste capítulo. Firmada
por Fernando Leite Siqueira, presidente da Aepet (Associação dos
Engenheiros da Petrobras), a primeira dedicava-se especificamente
ao pré-sal. O texto trazia uma alentada análise das reservas, das condições dificílimas e dos investimentos pesados necessários para explo
O desenvolvimento do Brasil
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Enquanto a sociedade
debate o que fazer com
os recursos do pré-sal, a
engenharia é convocada a
transformá-lo em riqueza.
FOTO: DIVULGAÇÃO

de Santos, e da de 400 metros no prospecto de Carcará, em 2012. A área
total do pré-sal até então somava 150 quilômetros quadrados, “três vezes
o tamanho do estado do Rio de Janeiro”, com largura de 200 quilômetros.

O marco regulatório do
pré-sal é apresentado a
ministros e parlamentares que
integram o Conselho Político,
em reunião no Centro
Cultural Banco do Brasil.
Foto: Roosewelt Pinheiro/Abr

rá-las, bem como do caráter pioneiro da descoberta. Lamentava que uma
parte dos campos fora concedida a empresas transnacionais.
Do total das reservas, cerca de 30% havia sido licitada segundo
as antigas regras; e desse montante, a Petrobras conseguira manter apenas metade. O problema, mostrava o autor, era já existir uma legislação
em vigor, caracterizada por enormes distorções que precisariam ser sanadas para a sociedade brasileira exercer controle sobre essa riqueza.
Sua nota técnica (redigida antes da apresentação dos novos projetos de
lei pelo governo) apontava alternativas à legislação, como a retomada da
propriedade do petróleo pela União e a revogação da Lei 9.478/97 e sua
substituição pela 2.004/53, que “permitiu a autossuficiência do Brasil,
dando condições para a Petrobras investir e descobrir o pré-sal”.
Uma segunda nota técnica, assinada pelo engenheiro de petróleo Newton Monteiro, mesmo abordando o pré-sal, colocava mais foco
em uma área que poderia gerar milhares de ocupações qualificadas, se
tratada de modo sagaz pelas políticas para o setor. Trata-se das bacias
situadas em terra, ou onshore, e consideradas “maduras” (e desinteressantes) pelas grandes empresas petroleiras. Algumas das ocorrências em
terra, situadas na Bahia, Sergipe, Alagoas, Espírito Santo, Rio Grande do
Norte e Ceará, eram as principais áreas de extração no Brasil exploradas
pela Petrobras, antes que essa passasse a centrar sua atenção nos campos
situados em alto-mar ou offshore.
O consultor apontava que, embora a continuidade da exploração
desses campos considerados “maduros” fosse antieconômica para a companhia, poderia representar uma excelente oportunidade para empresas
brasileiras de médio e pequeno portes, gerando riqueza e incorporando
ao mercado de trabalho boa parte das populações locais.
Nos três anos após o lançamento do “Cresce Brasil e a superação da
crise”, novas reservas de petróleo foram encontradas, a exemplo da coluna
de pelo menos 295 metros de hidrocarbonetos, no poço de Franco, na Bacia
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O pré-sal passou a responder em 2012 por 5% dos 2,02 milhões
de barris diários produzidos no País, com previsão de chegar a 30% até
2016. Ao mesmo tempo, o pós-sal deve passar dos 95% de hoje para
cerca de 70% em 2017. Quase metade (49%), ou US$ 43,7 bilhões,
dos investimentos totais na área de produção da Petrobras previstos no
Plano de Negócios da empresa até 2016 (US$ 89,9 bilhões) irá para o
pré-sal. Na área de exploração, que consiste na perfuração de poços para
descobrir o tamanho e características das reservas, US$ 25,4 bilhões
(69%) são previstos para o pós-sal até 2016, e apenas 24% do total, para
o pré-sal. A Petrobras também busca fazer descobertas no pós-sal, em
fronteiras exploratórias como as margens leste (que inclui as bacias de
Sergipe e Alagoas) e equatorial (que fica na costa amazônica).
Cabral Pinto observou que a descoberta de reservas petrolíferas
no Atlântico Sul colocava o Brasil no centro da geopolítica internacional, criando oportunidades, por exemplo, para uma sofisticada infraestrutura aeronaval integrada ao longo do litoral brasileiro – cadeias produtivas de fornecedores de partes, peças, componentes e serviços com
capacidade de projeto e montagem no Brasil e programas de geração de
renda para ajudar a resolver seu passivo socioeducacional.
Uma das metas do plano do governo e da Petrobras para
2016 é desenvolver a rede de fornecedores nacionais na indústria
naval e a relacionada ao gás e petróleo, para explorar as gigantescas jazidas. O programa “Inova Petro” oferecerá recursos financeiros de até US$ 1,5 bilhão – em partes iguais do BNDES e da Finep
(Financiadora de Estudos e Projetos) para projetos de inovação em
pesquisa, engenharia, absorção tecnológica, produção e comercialização de produtos ligados ao setor.
O uso dos royalties do petróleo, segmento
que gera 13% do PIB, também é previsto para assegurar o cumprimento do Plano Nacional de Educação encaminhado ao Congresso em 2012, voltado
a corrigir deficiências na formação da população
brasileira. Para Cabral Pinto, naquele momento de
superação da crise de 2008 e de avaliação dos recursos naturais brasileiros, seriam três os desafios
até 2020 para o País se tornar liderança no terceiro
milênio e ser escolhido como território privilegiado para a preservação da riqueza internacional em
situação de instabilidade sistêmica: a conquista da
Amazônia, a corrida ao pré-sal e a transformação
do Brasil em sociedade do conhecimento.
O desenvolvimento do Brasil
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Na disputada mesa sobre
a Amazônia, presença dos
dirigentes sindicais Sebastião
Fonseca, José Luiz Azambuja e
Wissler Botelho Barroso, além
de Aldo Rebelo, entre outros.
FOTO: ALEXANDRE CORONATO

ideias
estruturantes

Um grupo de consultores convidados pela FNE produziu estudos
sobre 11 temas que se consolidaram em notas técnicas para subsidiar as
discussões do programa dos engenheiros voltado à superação da crise de
2008. Esse conjunto de análises deu suporte à ação nacional da categoria
na etapa denominada“Cresce Brasil e a superação da crise”. São informações que possibilitam a compreensão do momento histórico em que se
deu a arrancada para o desenvolvimento recente.

A crise internacional e
a economia brasileira
O Brasil teve expressivo crescimento entre 2004 e setembro de 2008,
quando a fase mais aguda da crise internacional eclodiu. Se comparada ao
período de 1981 a 2003, a taxa média de expansão mais que dobrou. Vários
fatores explicam esse resultado, entre eles: aumento do mercado interno,
conexão com o ciclo de ampliação do comércio e da economia mundial,
elevação da taxa de investimento, incremento da oferta de crédito, políticas
sociais (especialmente a valorização do salário mínimo e o Bolsa Família),
baixo patamar de inflação, política fiscal consistente, redução da dívida pública, dívida externa negativa e o acúmulo significativo de reservas cambiais. Embora a notícia seja positiva, desafios históricos – como os baixos
níveis de escolaridade e de renda da população – dificultavam a inclusão de
todos os brasileiros economicamente ativos e impediam que o País elevasse
seus níveis de bem-estar aos patamares das nações desenvolvidas.
Em nota técnica, o economista Sérgio Mendonça aponta que o
primeiro impacto da crise internacional foi sentido no Brasil com a queda das exportações e da taxa de investimento. Para minimizar os efeitos
negativos, o País contou com “um mercado interno grande e que cresceu
nos últimos anos, viabilizando a inclusão de milhões de brasileiros que
atingiram padrões mínimos de consumo e alcançaram alguma mobilidade econômica e social”. Ainda conforme Mendonça, “a redução da dívida interna e a condição de credor externo líquido alteraram as condições
que o Estado detém para enfrentar a crise. O governo vem ampliando
o gasto e o investimento públicos, desonerando impostos e contribuições dos setores mais atingidos e expandindo o crédito através das instituições públicas, especialmente BNDES, BB (Banco do Brasil) e CEF
(Caixa Econômica Federal), observou o economista. Segundo Mendonça, algumas situações – como reservas cambiais acumuladas, equilíbrio
fiscal e instituições bancárias ou não sob controle da União – haviam
criado condições para que os efeitos nocivos da crise fossem mitigados.
Além disso, fatores ligados ao financiamento do crescimento estavam
mudando rapidamente. A expansão econômica nacional, a estabilidade
de preços e a queda das taxas de juros reais haviam levado a um aumento
da demanda e da oferta por crédito. As taxas de juros brasileiras à época
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eram as maiores do mundo. “Não surpreende que, com essa política monetária restritiva, o País cresça menos que seus vizinhos e seus potenciais
competidores. A novidade é que a atual crise externa tem pressionado
por uma mudança de rota”, analisava Mendonça.
Ao contrário do que alguns teóricos acreditavam na década de
1990, o emprego formal não foi extinto. Cerca de 9 milhões de vagas
foram criadas entre 2003 e 2008. E mais: as políticas de valorização do
salário mínimo e o programa Bolsa Família elevaram o poder aquisitivo da parcela mais vulnerável da população, o que impulsionou o comércio, os serviços e pequenos negócios em regiões menos desenvolvidas e as levou ao crescimento econômico. A concentração de renda e a
pobreza, no entanto, se mantiveram como um dos principais problemas
a serem enfrentados.
Entre 2004 e 2008, o PIB cresceu, em média, 4,7%. Desde meados da década de 1970, o Brasil não vivia um período de desenvolvimento ininterrupto tão expressivo. O volume de operações de crédito ampliou-se fortemente nos últimos anos, atingindo 42% do PIB em 2008.
Diante da crise econômica mundial, no entanto, já se esperava essa desaceleração. No último trimestre daquele ano, o recuo foi de 3,6% e no primeiro trimestre de 2009, de 0,8%. Entre setembro de 2008 e fevereiro de
2009, logo depois da fase mais aguda, o real teve grande desvalorização.
No cenário internacional, o impacto da crise se daria de diversas
maneiras. Para superá-la, a economia estadunidense dependeria da retomada do comércio global. A China, ao contrário das outras nações dos três
O desenvolvimento do Brasil
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No debate sobre a superação
da crise, mesa composta pelo
vice-presidente da FGV
(Fundação Getúlio Vargas),
Marcos Cintra. Presença
também dos dirigentes sindicais
João Alberto Aragão e Ronildo
Divino de Menezes, expresidente do Senge-DF.
FOTO: ALEXANDRE CORONATO

alvo de cobiça desde que o pré-sal foi anunciado. Os Estados Unidos –
consumidores de cerca de 30% do petróleo do mundo – e empresas estrangeiras passaram a fazer lobby pela exploração na nova camada. Por isso,
defendiam que o marco regulatório brasileiro não fosse alterado.
O petróleo é motivo de intensas disputas há décadas. “Tivemos o
primeiro choque em dezembro de 1973, quando os Estados Unidos apoiaram Israel contra os árabes”, escreveu Fernando Leite Siqueira. “A Arábia
Saudita fez um embargo e o petróleo pulou de US$ 1,80 por barril para
US$ 11,60. Isso causou um impacto muito forte nas economias dos países
importadores, inclusive o Brasil.” O segundo choque ocorreu seis anos
depois, quando o aiatolá Khomeini derrubou o xá Reza Pahlevi, aliado
dos EUA, e assumiu o poder no Irã. O preço do petróleo bateu recorde na
ocasião: US$ 87 por barril. “Agora estamos caminhando para o terceiro e
definitivo choque mundial”, dizia Siqueira em 2009. Isso por causa da demanda crescente pelo produto, em contraposição à oferta. O pré-sal, apesar
de promissor, equivalia a apenas 9% das reservas mundiais.

Interior do navio-plataforma
Cidade de Angra dos Reis,
primeiro sistema definitivo
de produção instalado na
Bacia de Santos para explorar
a camada do pré-sal.
Foto: Divulgação/Petrobras

principais blocos econômicos, dava sinais de recuperação. Deveria superar
em breve o Japão e se tornar a segunda economia mundial. Como até a
crise o seu crescimento estava calcado nas exportações, esperava-se que o
País redesenhasse seu modelo de desenvolvimento focando, especialmente, na expansão do mercado interno.
“Como a crise teve seu epicentro na economia americana, o mundo
todo foi arrastado pela recessão naquele país”, explicou Mendonça. Mas
no último trimestre de 2008 e, em 2009, não se esperava crescimento.
Apesar disso, a retomada do desenvolvimento seria possível em razão das
condições criadas no País antes da turbulência.

O descobrimento do pré-sal,
a exploração e a produção
de petróleo no País
Em 2009, os geólogos da Petrobras estimavam que as reservas dessa camada contivessem, pelo menos, 90 bilhões de barris. Esse número
– equivalente a 6,5 vezes o dos campos anteriores – colocava o País em
posição privilegiada por várias razões. Uma delas é que o petróleo representava 59% da composição da matriz energética mundial. Outra razão é
que 67% do produto disponível internacionalmente provinham do Oriente
Médio, uma região altamente conturbada. O Brasil, então, passou a ser
FNE
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Para que o Brasil não perdesse dinheiro, na visão do autor
da nota técnica, a legislação precisaria ser alterada. Havia no texto
constitucional uma salvaguarda que impedia que o País colocasse o
petróleo como garantia de dívida. Mas essa questão foi modificada na
gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. A partir de então,
a União passou a ter permissão para contratar empresas estatais ou
privadas para atividades de pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos e para a refinação
do produto nacional ou estrangeiro. Isso foi regulamentado pela Lei
9.478/97. Para Siqueira, no entanto, a regra oferece conflitos com a
Constituição. “O artigo 26, fruto de um trabalho dos lobistas internacionais junto a FHC e ao Congresso Nacional, diz que quem produzir
o petróleo, agora, é o dono dele”, alertava.
A prioridade, segundo o especialista, era a extinção desse artigo. Ele identificava outros pontos controversos na lei, como os ganhos da União. A fatia destinada aos
cofres federais representava, conforme informou, no máximo 40% da receita líquida dos campos de petróleo e
gás natural. Somando-se a esse valor
mais 5% de royalties, a participação
da União poderia chegar a 45%, enquanto a média de ganhos dos exportadores mundo afora era de 84%. Os
que integram a Opep (Organização
dos Países Exportadores de Petróleo)
recebiam ainda mais: 90%. Na visão
de Siqueira, isso ocorre porque a lei
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Obras da Refinaria Abreu
e Lima, no Complexo
Portuário de Suape, em
Ipojuca, Pernambuco.
Foto: Divulgação

A plataforma P-56 foi montada
em um estaleiro em Angra dos
Reis, no Rio de Janeiro. Tem
capacidade para processar
100 mil barris de petróleo/dia.
Foto: Divulgação

em questão foi concebida para
atrair companhias estrangeiras
com o propósito de que investissem na exploração de novas áreas
por sua própria conta e risco. O
problema, ponderava Siqueira, é
que o pré-sal não era uma nova
área. Era uma reserva totalmente delimitada e descoberta. “Não
faz sentido entregar bilhetes premiados para empresas estrangeiras. Elas tiveram o domínio dessa
região durante 13 anos dos contratos de risco. Não investiram
nada”, escreveu o especialista.
Plataforma marítima
no pré-sal, com heliporto.
Foto: Divulgação

Piloto de produção de petróleo
da camada do pré-sal no Campo
Lula, no Rio de Janeiro.
Foto: Divulgação Petrobras

A tendência mundial é de
estatização do petróleo. Várias nações defenderam suas reservas nos
últimos anos. O Congresso dos Estados Unidos, por exemplo, não autorizou a venda da Unocal (empresa do país que detém campos com
1,5 bilhão de barris) para os chineses sob a alegação de que o negócio diminuiria a produção doméstica. A Venezuela e a Bolívia retomaram o controle sobre seus campos. Luiz Inácio Lula da Silva, quando
presidente, retirou 41 blocos que iriam a leilão quando o pré-sal foi
descoberto. Dali em diante, advertia Siqueira, os efeitos negativos dos
leilões para o Brasil seriam significativos. A tendência era, e ainda é,
de que empresas estrangeiras explorem a nova camada para abastecer
prioritariamente os seus países. “Com isso, o pré-sal se esgotará em 13
anos”, previu. “Se, por outro lado, a Petrobras produzir obedecendo a

uma estratégia energética nacional, poderá durar 40 anos, dando tempo
para que o petróleo seja substituído por biomassa”, observou Siqueira.
Desde o fim da década de 1960, quando começou a exploração
marítima no Brasil, a produtividade dos poços de petróleo em águas profundas se mostrou muito mais abundante do que em terra. Apesar de 67%
dos campos produtores estarem em terra, eles representavam menos de
10% das reservas nacionais. Os campos marítimos, que abrangem apenas 9% dos poços, respondiam por aproximadamente 87% da produção
nacional. A partir dos anos 1970, a exploração na Bacia de Santos, pela
Petrobras e outras companhias, seguia modestamente. De acordo com
Newton Monteiro, isso se deu pela falta de conhecimento geológico da
área e por dificuldades tecnológicas diante de elevadas pressões e temperaturas nos reservatórios. Limitações dessa natureza não ocorreram
na Bacia de Campos, principal espaço de atuação da Petrobras e de um
seleto grupo de multinacionais do ramo.
As dificuldades para a exploração do pré-sal, no entanto, eram,
e são, significativas. Além de obstáculos semelhantes aos enfrentados
na Bacia de Santos, há outras duas questões: os reservatórios estão em
águas ultraprofundas, algo nunca encontrado antes no Brasil, e situados
a mais de 300km da linha da costa. “Como consequência dessas novas
dificuldades, tem-se o elevadíssimo custo de perfuração, a difícil logística operacional e a ausência de tecnologia testada para produzir economicamente a partir dessas condições adversas”, afirmava Monteiro.
“As descobertas somente terão significância econômica se os volumes
recuperáveis forem consideráveis e, o que é mais importante, se a produtividade for elevada.”
Ele antevia um longo caminho a ser percorrido até que o potencial do pré-sal se confirmasse. Entre os principais desafios tecnológicos,
estão as características das rochas que contêm petróleo, a engenharia
para a construção e exploração dos poços em águas muito profundas, a
complicada tarefa de fazer o óleo fluir até a superfície e a inédita logística para exploração a uma grande distância da costa.
Até o começo dos anos 1980, as operações no Brasil estavam
concentradas na exploração terrestre, especialmente em regiões pobres
de estados como Bahia, Sergipe e Alagoas. Quando essas bacias terrestres e de águas rasas deixaram de ser o principal foco da Petrobras e de
outras grandes companhias, a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis) passou a incentivar produtores independentes (de médio ou pequeno porte). Ao fomentar essa atividade, esperava,
além de gerar riqueza, incorporar parte das populações locais ao mercado de trabalho. Ainda que esses campos marginais devolvidos pela Petrobras à ANP não tivessem atratividade econômica, para Monteiro, a revitalização desses reservatórios poderia culminar em crescimento e teria
impacto econômico significativo nas regiões onde eles estão localizados.
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“O agronegócio
passou a ocupar
posição de
destaque no
processo de
desenvolvimento
econômico
brasileiro a
partir da década
de 1970.”
Paulo Cruvinel

O agronegócio e suas
oportunidades
O pesquisador da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária) Paulo Cruvinel, em nota técnica escrita para o “Cresce
Brasil e a superação da crise”, apontou que a abundância de recursos
naturais e o aumento da demanda mundial por alimentos poderiam favorecer o agronegócio brasileiro. O setor, que respondia por 26% do
PIB e 40% dos empregos, já representava o maior gerador de divisas da
balança comercial. Na visão do especialista, o Brasil reunia condições
para se tornar líder mundial em produção e exportação de alimentos e
biocombustíveis. “Além disso, a matéria-prima agroflorestal possui papel de grande relevância atualmente e para mercados futuros em diversos
setores produtivos, com destaque para os fármacos, cosméticos, alimentos, resinas e óleos”, observou.

Linha de transmissão em Porto
Alegre, no Rio Grande do Sul.

No cenário internacional, o valor comercializado pelo agronegócio mundialmente saltou de US$ 388,6 bilhões em 1997 para
US$ 609,8 bilhões em 2006. Um aumento de 56,9% em apenas uma
década. Mas como esse crescimento se deu em ritmo menor que o do
comércio total, a participação relativa dos produtos do agronegócio
diminuiu de 10,5% para 7,2% no período. Nesses dez anos, o Brasil
ampliou sua participação no comércio mundial em 160%. O setor agropecuário contribuiu significativamente para isso. Da expansão total de
US$ 84,9 bilhões em vendas, 37,8% resultaram das exportações de produtos agropecuários. Com esse desempenho, a participação brasileira
passou de 4,9% em 1997 para 6,9% em 2006. Na ótica de Cruvinel,
o setor poderia crescer ainda mais. “Os principais entraves envolvem
prioritariamente infraestrutura e logística, carga tributária, taxa de
câmbio, barreiras comerciais, questões ambientais e sanitárias, crédito
rural, tecnologia e seguro rural”.

FOTO: PAC/DIVULGAÇÃO

Em 35 anos, o País construiu
um sistema produtivo eficiente e
competitivo. “O agronegócio passou a ocupar posição de destaque no
processo de desenvolvimento econômico brasileiro a partir da década
de 1970”, relatou. “A expansão da
agricultura no cerrado brasileiro foi
determinante para tal crescimento.
Merece destaque a incorporação de
novas áreas e o aumento de produtividade possibilitado pela adoção
de novas tecnologias, em especial o
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sistema de plantio direto”, avaliou. Em 2009, cerca de 80 milhões de
hectares de cerrado ainda poderiam ser transformados em celeiro para a
produção nacional em curto prazo.
Desde os anos 1990, a ampliação da agricultura brasileira vinha
se mantendo calcada mais no aumento da produtividade do que na incorporação de novas áreas de plantio. Isso foi possível com o domínio
tecnológico em ambiente tropical. O que garantiu o uso mais eficaz do
solo, da luminosidade, da temperatura e da água. O Brasil, no entanto, ainda tem um extenso caminho a percorrer. Nações desenvolvidas,
como os Estados Unidos e países-membros da União Europeia, e emergentes, como China, Índia e Coréia do Sul, estão num patamar superior
nesse quesito.
Nos últimos anos, conforme Crunivel, o ambiente rural foi influenciado pelas políticas de reforma agrária. Entre 1999 e 2002, foram destinados mais de 8 milhões de hectares para tanto. No período seguinte,
até 2005, foram designados 22,4 milhões de hectares. Isso diminuiu os
conflitos no campo.
O estímulo à produção de biocombustíveis também influenciou o
setor. As pressões ambientais, motivadas pelas mudanças climáticas e pelo
aumento do barril do petróleo, fizeram com que a dependência de combustíveis fósseis fosse rediscutida. Em 2004, foi lançado o PNPB (Programa
Nacional de Produção e Uso de Biodiesel). A legislação estabeleceu que,
a partir de 2008, todo o óleo diesel comercializado no Brasil contivesse
2% de biodiesel e, a partir de 2013, 5%. “Os primeiros lotes da produção
brasileira de biodiesel apareceram no final de 2005. Em 2006, houve um
grande acréscimo e a produção passou para 68,5 milhões de litros, sendo
que Goiás foi responsável por 43% da produção nacional”, relatou Cruvinel. “Da matéria-prima destinada à produção de biodiesel em 2006, 55%
vieram da soja, 20% da mamona e o restante de outras oleaginosas.”
A agricultura familiar e a produção de transgênicos ganharam importância no cenário nacional. Em 2005, 21 países produziam transgênicos em 90 milhões de hectares de terras – 55,3% dessa área ficavam nos
EUA e 19% na Argentina. No Brasil, até o fim de 2004, havia 5 milhões
de hectares plantados. Esse índice mais que dobrou em dois anos. Em
2006, o País já era o terceiro maior produtor mundial, com 11,5 milhões
de hectares. “O agronegócio é o maior negócio do Brasil. Ele envolve
toda a cadeia de produção, estocagem, industrialização e comercialização de insumos, produtos agrícolas e pecuários”, analisava o especialista. É também, na sua visão, o setor com maior capacidade de geração
de empregos. Dentre seus maiores desafios estão a busca por melhores
índices de produtividade e o atendimento à sustentabilidade dos sistemas
de produção, o que envolve aspectos ambientais e sociais, bem como o
desenvolvimento de mecanismos para agregação de valor.
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“Apesar de a
geração de
energia eólica
ser mais cara
do que as
tradicionais, é
uma alternativa
interessante por
ser renovável
e limpa.”
Carlos Monte

Energia, um pilar do
desenvolvimento mundial
Mais de 45% da matriz primária do Brasil são compostos de fontes
hidrelétricas, biomassa da cana-de-açúcar e de madeira. Na avaliação do
engenheiro Carlos Monte, coordenador técnico do “Cresce Brasil”, o País
poderia se beneficiar desse perfil se criasse condições para extrair o máximo dos seus recursos com uso de tecnologias adequadas e se agisse de
maneira sinérgica com as demais nações latino-americanas.

Cada torre do Complexo Eólico
Cerro Chato, no Rio Grande do
Sul, tem 108 metros de altura.
Esse é um dos diferenciais
em relação aos sistemas em
atividade no Nordeste, onde as
condições de vento não exigem
estruturas tão altas.
FOTO: DIVULGAÇÃO/ELETROSUL

A criação da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), em
1996, e da ANP, em 1997, juntamente com o Marco Institucional do Setor
Elétrico, alterou a estrutura das organizações que dominavam a eletricidade e o petróleo. O modelo estabelecido, cujo objetivo era criar um ambiente de competição, abriu caminho para a privatização. “A Aneel ainda não
conseguiu introduzir de forma convincente estímulos para forçar mudanças imprescindíveis”, dizia Monte. Segundo ele, a nova realidade exigia
eficiência energética, geração distribuída, interligações às redes de distribuição e de transmissão e uma política que integrasse hidroeletricidade,
petróleo e gás natural.
O potencial hidroelétrico do Brasil é superior a 200 mil MW. Em
agosto de 2009, a potência instalada correspondia a 78 mil MW. Grandes
usinas estavam em obras na região amazônica, como a de Santo Antônio
e de Jirau, ambas no Rio Madeira, e a de Belo Monte, no Rio Xingu,
para aumentar a oferta de energia, somando 13.500MW. Outros empreendimentos, de médio e pequeno
porte, estavam previstos no Plano
Nacional de Energia 2030, alguns
já em execução.
A capacidade de produção
de energia no País a partir da biomassa da cana também era vista
como significativa: 10 mil MW –
com a possibilidade de chegar a
20 mil MW até 2020. Apesar da
abundância de recursos, não era
dado como certo que o Brasil conseguiria aproveitar todas as oportunidades. “Tais números somente serão realidade caso haja uma
profunda alteração no modus operandi do setor elétrico brasileiro”,
advertia Monte. “Principalmente no que concerne à geração de
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mercado que incentive os industriais a verem a eletricidade como mais
um negócio, ao lado do seu core business cada vez mais lucrativo.”
Apesar de a geração eólica ser mais cara do que as tradicionais,
Monte a considerava uma alternativa interessante por ser renovável e
limpa, entre outros motivos. O biodiesel – obtido a partir do dendê, do
pinhão manso, de outras oleaginosas e de algumas espécies de capim –
também despontava como nova possibilidade, inclusive para ser usado
como complemento ou substituto do correspondente derivado do petróleo. O aproveitamento energético do lixo urbano, no entanto, não demonstrava ter chances de se tornar realidade no País. Com exceção de
poucos projetos que funcionavam de maneira satisfatória, as prefeituras
não estavam investindo, conforme o especialista.
Entre as fontes não renováveis de energia, Monte listou o urânio, o gás natural, o petróleo e o carvão. O primeiro deles, com mais de
300 mil toneladas em solo nacional, representa a sexta maior reserva
do planeta. Na opinião do engenheiro, as usinas nucleares são seguras
e ambientalmente adequadas, porque não emitem gases poluentes. Por
outro lado, existe um impasse por causa da destinação dos rejeitos
até que cesse a sua radioatividade. “O Brasil deve desenvolver um
programa nuclear com a construção de mais quatro ou cinco centrais
nos próximos 20 anos, atingindo uma potência instalada entre 10 mil
e 15 mil MW”, defendia.
O desenvolvimento do Brasil
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A Usina Hidrelétrica Governador
José Richa, mais conhecida
como Usina Hidrelétrica de Salto
Caxias, está situada no trecho
final do Rio Iguaçu, a cerca de
400 quilômetros de Curitiba,
capital do Paraná.
Foto: Divulgação

No caso do gás natural, o País produziu 51 milhões de m3 por dia
em 2008 (43% provenientes da Bacia de Campos, 25% de outras bacias
no mar e 32% em campos terrestres). No início daquele ano, estimava-se
que as reservas brasileiras de gás natural fossem da ordem de 585 bilhões
de m3 – o suficiente para 12 anos de produção. Além disso, o início das
operações na Bacia de Santos poderia reduzir consideravelmente a dependência externa.
Quanto ao petróleo, a Petrobras declarou em 2008 que as reservas
provadas no Brasil somavam 15,08 bilhões de barris – o que corresponderia a 18,2 anos de produção. Em 2006, antes mesmo da descoberta do
pré-sal, o País já havia anunciado sua autossuficiência nessa área.

Marco Aurélio Cabral Pinto
(em pé) ministra palestra sobre
C & T durante o VII Conse.
FOTO: ALEXANDRE CORONATO

Para completar a lista de fontes não renováveis de energia, a
nação dispõe ainda de cerca de 12 bilhões de toneladas de reservas de
carvão, localizadas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Esse
material, no entanto, tem altos teores de cinzas e de enxofre, o que o
faz ser considerado de baixa qualidade. Em setembro de 2003, havia
sete centrais termoelétricas a carvão mineral em atividade no País, com
capacidade nominal de 1.415MW. Outras seis, com capacidade total
de 2.721MW, já tinham obtido a licença necessária e as obras estavam
para começar. Apesar desse incremento, a participação do carvão na
matriz brasileira deveria continuar pequena, já que a composição química do produto (50% de cinzas e 3% de enxofre) restringia seu uso
para geração de energia.
Só no período de 2006 a agosto de 2009, o aumento da potência
instalada no País foi de 14,66%. Embora ainda seja fortemente baseado

na hidroeletricidade, o sistema brasileiro caminhava para uma estrutura
hidrotérmica. Um dos motivos desse ajuste era o rigor da legislação ambiental, que dificultava a concessão de licenças para as obras maiores.
Outro era a necessidade de garantir o fornecimento de energia em longos
períodos de estiagem. Usinas termoelétricas de grande porte deveriam
ser construídas para trabalhar de maneira simultânea com as hidroelétricas já instaladas e em construção. Por causa dos custos mais elevados
de produção e dos preços internacionais dos combustíveis, no entanto,
Monte acreditava que a inclusão das termoelétricas na base da matriz
brasileira incentivaria o aumento do valor da energia.
Dada a relevância da questão para o crescimento nacional, dos altos custos dos novos empreendimentos e das restrições ambientais, o engenheiro recomendava, entre outras medidas, o desenvolvimento de programas que considerassem todas as formas de energia primária existentes,
priorizando as que fossem ao mesmo tempo econômicas e não poluentes.
Ele sugeria também a utilização em larga escala da energia solar para o
aquecimento de locais como residências, condomínios e hotéis. Outro ponto crucial era que fosse tornada obrigatória a compra pelas distribuidoras
dos excedentes de produção independente, autoprodução e cogeração. Deveria também haver estímulo à substituição do óleo diesel pelo gás natural
nos processos industriais e da preferência, nos transportes, por álcool e
biodiesel. Além disso, o País deveria adotar o mais breve possível motores
elétrico-híbridos ou elétricos.

Propostas em ciência,
tecnologia e engenharia
para o ciclo 2010-2014
Enquanto a crise internacional parecia conduzir diversos países
do Primeiro Mundo para a estagnação econômica no período de 2011 a
2014, o Brasil mostrava boas perspectivas de crescimento com inclusão
social. A afirmação foi feita por Cabral Pinto. Mas, para que isso ocorresse, apontava o especialista, seria necessário desenvolver um padrão de
industrialização com autonomia na produção de conhecimento científico
e tecnológico. Novas cadeias produtivas deveriam surgir associadas ao
modelo formado pela ligação estreita entre a tecnologia digital, a biotecnologia e a nanotecnologia.
Para Cabral Pinto, três pontos se mostravam fundamentais para o
desenvolvimento do País: 1) A conquista da Amazônia e a corrida ao pré-sal
deveriam mobilizar recursos científicos e tecnológicos para a criação em
escala de PEBTs (Pequenas Empresas de Base Tecnológica) com capital
nacional, especialmente nas regiões Norte e Nordeste; 2) A implantação de
um modelo para apoio às PEBTs, em que o Estado seria responsável pelo
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“O ganho mais
importante do
‘Cresce Brasil’
foi a maior
participação
dos engenheiros
no debate das
grandes questões
nacionais.
As propostas
da categoria
passaram a
ter peso maior
na tomada de
decisões.”
Lincolin Silva Américo,
presidente do Senge Amapá

A negociação da renda obtida com o pré-sal, cuja exploração afetaria a emissão de gases causadores do efeito-estufa, seria fortemente influenciada pelo encaminhamento do combate ao desmatamento da Amazônia.
A desordem fundiária, a ampliação da pecuária extensiva e a existência de
carvoarias para fabricação de ferro-gusa estavam entre os principais problemas a serem equacionados na Amazônia. De acordo com Cabral Pinto,
era necessário investir intensamente em tecnologia para geração e processamento de imagens georreferenciadas e no desenvolvimento de radares,
lançadores e satélites. “Assumir como prioridade o ordenamento fundiário
na Amazônia se constituirá em desafio tecnológico de grande medida e
contribuirá para o avanço do controle e do comando sobre a ilegalidade
na região”, dizia o engenheiro. Outro importante eixo de preocupação na
região era o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis.

Obras da Ferrovia
Transnordestina.
Foto: Divulgação / Ministério
dos Transportes

No que diz respeito às PEBTs, durante os últimos dez anos, foi
estabelecido no Brasil um sistema de apoio a essas instituições. Cabral Pinto lembrou que os três aspectos estruturais mais importantes
do modelo do Vale do Silício foram adotados em território nacional:
instituição de infraestrutura de incubadoras próximas a universidades, regulação do mercado de venture capital e fomento de entes financeiros e disponibilização de recursos públicos não reembolsáveis
como elemento de equalização risco-retorno para planos de negócio
inovadores. O engenheiro ponderou, contudo, que o conservadorismo
ordenamento, em conjunto com grandes empresas nacionais, das prioridades tecnológicas que seriam objeto de aquisição de produtos no futuro;
e 3) Ênfase em oportunidades desenvolvidas a partir de estruturas sociais
centradas no território.
As propostas defendidas visavam aproximar o Ministério da
Ciência e Tecnologia de iniciativas convergentes desenvolvidas por outros segmentos dos governos federal, estaduais e municipais. No caso
do pré-sal e da Amazônia, havia um relativo isolamento entre a política
científica e tecnológica e as demais. Segundo o engenheiro, isso podia
ser explicado pelo baixo grau de autonomia tecnológica no processo de
industrialização do País. “A formação do Sistema Nacional de Inovação
se deu de maneira intermitente, alternando longos períodos de nucleação
programada com curtos ciclos de maior integração”, relatou.
Na sua opinião, o pré-sal representaria uma oportunidade ímpar para
que o Brasil desenvolvesse uma sofisticada infraestrutura aeronaval integrada ao longo do litoral brasileiro. “Os investimentos na indústria naval decorrentes do desenvolvimento dos poços no pré-sal montarão, para o Brasil,
aproximadamente US$ 83 bilhões até 2017”, calculava Cabral Pinto. Era estimada também uma demanda por profissionais qualificados em tecnologias
para o complexo petrolífero extraordinariamente elevada, incluindo-se aí as
necessidades da própria Petrobras, de até 170 mil profissionais.
FNE
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Em pauta durante o VII Conse,
dois temas fundamentais:
transportes e comunicações.
FOTO: ALEXANDRE CORONATO

do mercado brasileiro e carteiras pouco diversificadas comprometeriam o bom andamento das PEBTs.

“A FNE
estruturou um
movimento
que mostrou à
sociedade e aos
poderes públicos
que era possível
voltar a crescer.”
Flávio Brízida, diretor
operacional da FNE

O terceiro ponto fundamental para o desenvolvimento do País, na
visão de Cabral Pinto, era apostar nas comunidades locais. Desde 2003,
algumas ações fomentadas pelo governo federal vinham obtendo sucesso
no processo de organização social para a criação de oportunidades econômicas inovadoras. Essas ações estavam baseadas no conceito de que as
soluções para os problemas vividos por comunidades espalhadas em todo
o território nacional poderiam ser encaminhadas por elas próprias com o
apoio do Estado. “Essas oportunidades podem ser construídas com associação de interesses sociais e com apoio do poder público, permitindo-se
o aporte de recursos e a escala mínima de projetos sustentáveis”, destacava Cabral Pinto. “Constituem-se, portanto, para a comunidade científica e tecnológica brasileira, em unidade de análise para o mapeamento
de ‘saberes tradicionais’ e fonte para construção de alianças estratégicas
para a seleção e implementação de projetos de investimento com inovação e sustentabilidade fora dos grandes centros urbanos brasileiros.”

Sistema viário e transporte
intermunicipal
É de responsabilidade dos municípios a regulamentação dos
transportes coletivos urbanos. Eles devem organizar e prestar esse serviço ou oferecê-lo sob concessão ou permissão – sempre definindo itinerários, tipos de veículos, horários, valor das tarifas. Aos estados cabe
regulamentar, nos mesmos moldes, o transporte intermunicipal. Mas
um dos problemas brasileiros é que o poder público, embora tenha a
prerrogativa de administrar diretamente os transportes, em geral atua
apenas como agente concedente e fiscalizador, segundo escreveu Monte em nota técnica sobre o setor. Uma pesquisa da ANTP (Associação
Nacional de Transportes Públicos), feita em 2003, mostrava que 13%
dos municípios brasileiros com mais de 60 mil habitantes não estabeleciam nenhum tipo de regra para o segmento.
Carros, táxis e motos representavam, em 2009, 84,4% da frota
rodoviária nacional. O transporte urbano individual foi o que mais
cresceu nos últimos 20 anos – principalmente em seis estados do Sul
e do Sudeste: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Sul, Paraná e Santa Catarina. Além de intensificar o fluxo nas ruas
e retardar os deslocamentos, esses veículos obrigam o poder público
a investir nas vias para que continuem circulando e tenham condições
de estacionar. Também acentuam a poluição sonora e do ar. Baseado na premissa de que investimentos no transporte coletivo urbano
e no trânsito impactam significativamente na qualidade de vida das
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populações dos grandes centros,
Monte recomendava que o País
estimulasse o transporte coletivo com o uso conjugado de
redes metroviárias, corredores
exclusivos para ônibus e VLT
(Veículo Leve sobre Trilhos).
Sugeria ainda a utilização de
fontes energéticas renováveis e
limpas; a criação de programas
de incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de veículos elétricos e elétrico-híbridos coletivos. Além disso, na sua ótica,
a realização da Copa do Mundo
em 2014 reacenderia os debates
sobre a necessidade de melhorar
o transporte público no País. A
maioria dos especialistas no assunto era favorável aos corredores,
como alguns existentes em São Paulo, Porto Alegre e Curitiba.

As relações entre as
universidades e as empresas
Em 2008, o Brasil foi alçado à oitava posição entre as nações
que mais publicam novos conhecimentos. Em primeiro lugar, estavam
os estadunidenses, seguidos pelos alemães. Segundo o engenheiro José
Roberto Cardoso, diretor da Escola Politécnica da USP (Universidade de
São Paulo), apesar de a participação do Brasil ter crescido em volume e
importância, o conhecimento mencionado nesses estudos não estava se
refletindo no desenvolvimento tecnológico do País. “Geramos conhecimento de alto nível que não está sendo aproveitado pela sociedade brasileira”, afirmou. Além disso, as engenharias, responsáveis diretas pelo
desenvolvimento do País e pela melhoria da qualidade de vida de nosso
povo, não se destacavam nessa produção científica, ocupando a quinta
posição, após medicina, agricultura e ciências biológicas, física e astronomia e bioquímica e genética. Na China, por exemplo, as engenharias
estavam no topo das publicações científicas.
Por que tal situação ocorria no País? Alguns estudiosos afirmavam que o problema seria o sistema educacional brasileiro, que não dava
a devida importância à tecnologia na formação dos jovens durante o ensino médio. Outros creditavam a dificuldade à pós-graduação, que forma
doutores principalmente para que se tornem professores ou pesquisadores acadêmicos. Ao contrário do que ocorre nas nações desenvolvidas,
onde esses profissionais são absorvidos principalmente pelo setor proO desenvolvimento do Brasil
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Estudantes fazem provas
de biologia, química, física
e matemática no segundo
dia de vestibular da
Universidade de Brasília.
Foto: Fábio Rodrigues
Pozzebom/ABr

dutivo, mais de 70% dos doutores do Brasil estavam, em 2009, nas universidades. Um terceiro grupo de estudiosos situava o ponto nevrálgico
nas indústrias brasileiras, sem tradição de investir em pesquisa aplicada
e que preferiam tecnologia de fora. Cardoso considerava que os índices
de desenvolvimento tecnológico do País eram pobres e deveriam ser motivo de preocupação. Afirmava que para que a nação passasse a usufruir
dos benefícios que o valor agregado aos produtos trazia à economia, era
necessário investir fortemente na área.
No período, a China, rotineiramente criticada pela suposta falta
de qualidade de seus produtos, vinha atingindo patamares significativos de desenvolvimento em função de uma política de valorização da
tecnologia. Cardoso lembrou também o caso da Coréia do Sul. No início da década de 1970, seu PIB era equivalente ao de Gana, na África.
“Atitudes acertadas na condução do processo de desenvolvimento do
país, dentre as quais se destaca a prioridade na formação tecnológica
de seus jovens, levaram a Coréia a um estágio invejável de desenvolvimento em tempo curto.” Em meados da década de 1990, contou ele, a
Coréia do Sul decidiu investir num trem de alta velocidade para ligar a
capital ao sul do país. O governo firmou, então, um contrato com uma
empresa francesa que previa a transferência total de tecnologia. Outras
nações asiáticas e até europeias seguiram o exemplo dos coreanos e dos
chineses e passaram a valorizar mais a tecnologia. Um dos casos mais
emblemáticos, e de sucesso, foi o da Índia.
Na sessão sobre saneamento,
presença dos diretores da FNE
Carlos Abraham e Antônio
Florentino de Souza Filho. À
direita, Leodegar Tiscoski, à
época secretário Nacional de
Saneamento Ambiental.
FOTO: ALEXANDRE CORONATO

Esses exemplos lançavam luz sobre uma importante questão: o
Brasil teria condições de competir em pé de igualdade com esses países?
Para assumir tarefa desse porte, seria fundamental ter doutores bem preparados e em quantidade suficiente. Em 2004, somadas todas as áreas
do conhecimento, o Brasil ocupava a 27ª posição no ranking mundial de
doutores – com 4,4 cidadãos detentores da titulação para cada grupo de
100 mil habitantes. É pouco. Na Suíça, considerado o mesmo ano, a taxa
era de 263,6. Na Coréia do Sul, era
de 35,5 e nos Estados Unidos, que
ocupava a 18ª posição, de 14,4.
Embora China e Índia formem
bem mais PhDs que o Brasil (23,5
mil e 13,7 mil por ano, respectivamente), a quantidade de habitantes
desses dois países faz com que eles
estejam na retaguarda. “Os números não deixam dúvidas quanto à
necessidade de incremento na formação de doutores na área das engenharias, nem quanto à sua absorção formal pelo setor empresarial,

FNE

90

O desenvolvimento do Brasil

em especial a indústria”, afirmou Cardoso. O engenheiro lembrou ainda
que, em 2008, foi lançado em Brasília o Brasiltec (Programa Brasileiro
de Aceleração Tecnológica em Engenharia), com a finalidade de propor
políticas públicas para a recuperação da engenharia nacional e equipará-la
a níveis dos países desenvolvidos. Como o grupo não tinha poder de
decisão, restava apenas alertar nossos governantes sobre a deficiência.
A experiência da criação de programas de mestrados profissionais também não produziu impacto significativo na taxa de crescimento
de doutores, avaliou o especialista, porque faltou incentivo para que o
setor produtivo financiasse as pesquisas realizadas nesses cursos. Segundo ele, se tivesse recebido o mesmo tratamento dado ao mestrado
acadêmico, a possibilidade de captação de recursos junto ao setor produtivo para financiamento de projetos específicos seria muito maior.
Teria sido criado um novo paradigma na pós-graduação, focado na inovação e no empreendedorismo.

Recursos hídricos, resíduos
sólidos e saneamento
Na nota técnica escrita em agosto de 2009 para o “Cresce Brasil
e a superação da crise”, Monte atualiza um estudo sobre a situação do
Brasil e suas perspectivas no campo dos recursos hídricos e do meio
ambiente em conjunção com o saneamento básico. O trabalho inicial foi
realizado em 2006 pelo consultor Luiz Edmundo Horta Barbosa da Costa
Leite, professor do Departamento de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). À época, mais de
80% dos brasileiros viviam em áreas urbanas. De acordo com o Censo de
2010, agora são 84,35%.
É sabido que a melhoria da infraestrutura do saneamento está
condicionada à capacidade de investimento do setor, que requer políticas de financiamento para a implantação de redes de abastecimento de
água e de coleta e tratamento de esgotos. De acordo com o Ministério
das Cidades, serão necessários R$ 420 bilhões até 2030 para universalização dos serviços. Para que isso seja alcançado, é preciso que se
estabeleçam regras adequadas de financiamento para garantir recursos
prioritariamente públicos e, complementarmente, para o aporte de capital privado de risco.
Em 2006, foi aprovado o Marco Regulatório do Saneamento, através do Projeto de Lei 7.361/06 elaborado a partir de proposta enviada pelo
Executivo e aperfeiçoada no Congresso Nacional. A aprovação se deu depois de 20 anos de debates. A nova norma, segundo Monte, estabeleceu critérios para os municípios e estados acessarem recursos do governo federal
ou geridos por ele, como a necessidade de constituir conselhos formados
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“O grande
desafio da
engenharia
para a próxima
década é
buscar respostas
tecnicamente
possíveis e
socialmente
aceitáveis para o
desenvolvimento.
Essa deve ser
a premissa em
qualquer área
da engenharia.”
Modesto Ferreira dos Santos
Filho, presidente do Senge Rio
Grande do Norte

por representantes da sociedade civil. Quando for recomendável a parceria
com o setor privado para a prestação dos serviços e para financiamento
dos investimentos, nas diversas modalidades possíveis (concessão plena,
concessões parciais ou gestão delegada, contratos de gestão e mesmo a
participação acionária em sociedades de economia mista), deve ser priorizada a universalização dos serviços, assegurando atendimento sobretudo
aos mais pobres, e a eficiência. E, somente em segundo plano, a geração
de receita fiscal para os governos.
Segundo Leite e Monte, seria essencial continuar os investimentos em ritmo acelerado, por meio dos mecanismos do PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento), com recursos aportados pelos organismos
financeiros públicos – BNDES, CEF e BB – em todos os segmentos, tais
como: abastecimento, tratamento de água e esgoto, reúso, disposição de
resíduos sólidos (inclusive os contaminantes e os provenientes da construção civil), irrigação, drenagem, controle de enchentes e da erosão dos
solos. Também seria fundamental que as ações de saneamento fossem
integradas a outras iniciativas de desenvolvimento territorial, local ou
regional e de erradicação da pobreza.

As comunicações
a caminho da
convergência digital

maringoni

Atualizando estudo feito sobre comunicações em 2006
para a FNE, o engenheiro Marcos Dantas apontava a convergência
tecnológico-empresarial como o principal fenômeno que caracterizava o universo das comunicações. Ela pode ser definida como
“um processo econômico, político e cultural que está fazendo convergir para um mesmo regime de negócios e de práticas sociais o
conjunto da cadeia produtiva da indústria cultural suportada em
meios eletroeletrônicos de comunicação”. Nos três anos passados
desde a primeira nota técnica, Dantas apontava que o processo
tinha avançado de modo cada vez mais evidente no País, aprofundando divergências políticas e jurídicas entre os principais atores no mercado. O presidente Lula, ao longo de seus sete anos de
governo, havia permitido o adiamento de decisões cruciais sobre
um conjunto de problemas que podiam ter sido claramente identificados, sobretudo quanto à formulação e discussão de uma nova
Lei de Comunicação Social Eletrônica, cujos primeiros rascunhos
datavam ainda do Governo FHC. Considerando a convergência
tecnológico-empresarial, não se poderia mais deixar de colocar
sob um mesmo marco legal os aspectos relacionados às telecomunicações, até então tratados com exclusividade pela LGT – Lei
Geral de Telecomunicações (nº 9.472, de 16 de julho de 1997).
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Segundo Dantas, nesse mesmo período, o governo vinha tomando
decisões que moldariam o futuro das comunicações brasileiras. Uma delas
foi a introdução da tecnologia digital na televisão terrestre (aberta), embora até meados de 2009 ainda não fosse possível perceber maiores consequências econômicas ou culturais dessa medida. A outra decisão foi estimular, inclusive com apoio financeiro do BNDES e medidas normativas
adequadas tanto da parte do Poder Executivo quanto da Anatel (Agência
Nacional de Telecomunicações), a fusão da operadora Oi/Telemar com a
Brasil Telecom, corrigindo assim, ainda que parcialmente, o equívoco que
foi a fragmentação do sistema Telebras por ocasião da sua privatização,
fato já apontado na nota técnica escrita pelo mesmo autor em 2006. No
entanto, faltava ainda uma política para universalizar a banda larga.
No País, a expansão do sistema de comunicações, após a privatização da Telebras, vinha sendo sustentada integralmente por investimentos
privados, ou seja, pela geração de caixa e capacidade de endividamento das
operadoras. No entanto, o BNDES vinha tendo importante papel no financiamento a essa expansão, através de volumosos empréstimos a juros vantajosos para as principais empresas. Só no primeiro semestre de 2009, esse
banco liberou R$ 3,6 bilhões para o setor, sendo R$ 2,5 bilhões para comprar
ações da Oi, aportando-lhe capital necessário à operação de incorporação da
Brasil Telecom. Ao todo, desde a privatização, o BNDES já havia emprestado R$ 13 bilhões para as mais diversas empresas de telecomunicações, inclusive para as estrangeiras Telefônica (R$ 2 bilhões) e TIM (R$ 1,5 bilhão),
entre outras. “Na medida em que não se manifesta alguma forte decisão
política no sentido de associar esses empréstimos ao desenvolvimento tecnológico nacional, sequer à compra de equipamentos e sistemas no mercado
interno, tais recursos não têm, no geral, favorecido a engenharia brasileira”,
apontava Dantas. De fato, apesar das linhas de crédito disponíveis e de uma
genérica Lei de Inovação (nº 10.973/2004), conforme sua análise, não existia
um ambiente político-econômico maior e, nele, o necessário marco regulatório específico que fomente um real desenvolvimento industrial-tecnológico
do País, aquele que poderia dotá-lo de marcas mundialmente competitivas,
nas indústrias de ponta.
Seriam necessárias, portanto, medidas políticas mais amplas, intervindo diretamente no planejamento e nas decisões de compra das operadoras, em especial das concessionárias, além de regras claras quanto à
alocação de financiamentos do BNDES, para que seus recursos, que são
públicos, pudessem vir a resultar em benefícios concretos, amplos e duradouros para a engenharia nacional. Aliás, os próprios contratos de concessão continham cláusulas que favoreceriam o fornecedor brasileiro nas encomendas das concessionárias. Diante da omissão da Anatel, porém, essas
cláusulas viraram letra morta.
Outra fonte de financiamento era o Fust (Fundo de Universalização das Telecomunicações), criado pela LGT e regulamentado pela
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“O aspecto mais
marcante do
‘Cresce Brasil’ é
fazer propostas
para o País se
desenvolver e
avançar nos
investimentos em
infraestrutura. As
diversas obras
sugeridas por
esse programa
incluídas no
PAC atestam a
contribuição da
engenharia.”
José Luiz Azambuja, presidente
do Senge Rio Grande do Sul

Lei 9.998/2000. Embora religiosamente recolhido de todas as contas de
serviços de telecomunicações (1% do valor), o Fust jamais foi empregado
na sua finalidade precípua de financiar ou subsidiar a universalização dos
serviços. Estimativa apontava que havia mais de R$ 6 bilhões pertencentes ao fundo em 2012. O relatório feito em 2006 por Dantas já expunha a
situação e as polêmicas à sua volta. De lá para cá, salvo projetos de lei em
tramitação no Congresso, nada mudou.

“A engenharia
está em
evidência no
estado do
Tocantins, cuja
infraestrutura
ainda está sendo
construída e
organizada.”
João Alberto Rodrigues Aragão,
presidente do Seageto

Os argumentos usados para a não utilização do Fust eram de natureza jurídica. Mas, como disse Dantas em 2006, embora mal-elaborada, a
Lei 9.998 não impediria o desbloqueio dos recursos se, para isso, houvesse
a necessária vontade política. Uma simples mudança no regulamento do
STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado), admitindo, na sua definição
técnica, a transmissão de dados a velocidades superiores a 64kbit/s, seria
suficiente para criar uma nova modalidade de serviço em regime público,
a banda larga, para cuja implantação seriam necessários os recursos recolhidos das contas telefônicas de cada cidadão brasileiro. Isto é, o serviço de
transmissão de dados prestado em alta velocidade sobre rede de cabos passaria a ser tratado como, atualmente, somente o é a telefonia fixa tradicional: sob regime de concessão, obedecendo a metas de universalização e de
administração tarifária, talvez dividido em áreas de outorga. Nesse caso, o
Fust poderia ser também um instrumento de fomento ao desenvolvimento tecnológico nacional, na medida em que as concessionárias de banda
larga, para fazer jus ao subsídio, fossem obrigadas a colocar uma parcela
das suas compras em equipamentos e sistemas projetados e produzidos no
País. Sublinhe-se que, na universalização da banda larga, seria muito difícil restringirem-se os recursos apenas ao fluxo de caixa das operadoras e
empréstimos do BNDES. É que a infraestrutura de telefonia fixa já estava
razoavelmente disseminada por todo o território nacional quando da privatização da Telebras, daí ter sido baixo o investimento marginal das operadoras privatizadas na sua maior expansão. Mesmo assim, em 2009, cerca
de 40% das residências brasileiras não dispunham de telefone fixo. No caso
da banda larga, conforme Dantas, como a infraestrutura necessária ainda é
incipiente, o seu custo para as famílias tenderia a ser mais elevado, exceto
se as tarifas viessem a contar com um forte subsídio garantido pelo Fust.
Outra fonte de financiamento para o desenvolvimento tecnológico era o
Funttel (Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações). Previsto pela LGT e criado no âmbito da legislação que instituiu os
fundos tecnológicos setoriais, o Funttel é gerido por um conselho presidido pelo secretário executivo do Ministério das Comunicações e executado
pela Finep (Financiadora de Estudos e Projetos). Recolhendo, desde 2001,
0,5% do valor de cada conta de telecomunicações, tem aplicado montantes que variam entre R$ 100 milhões e R$ 200 milhões, a cada ano, em
projetos de pesquisa que associam empresas e universidades, escolhidos,
na maior parte dos casos, nos termos de chamadas licitatórias. Em 2009,
com um orçamento de R$ 110 milhões, o Funttel privilegiaria projetos em
sistemas de comunicações sem fio para banda larga, plataformas de serviFNE
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ços de telecomunicações baseadas em protocolo
IP, sistemas de comunicações ópticas e software.
Não se trata, evidentemente, de um investimento
que possa alterar qualitativamente a situação da
engenharia brasileira no quadro da divisão internacional do trabalho.
À época, às vésperas da realização da 1ª
Confecom (Conferência Nacional de Comunicação), o marco regulatório brasileiro encontravase defasado. “Seja porque a radiodifusão ainda é regulada por uma lei de
1962, seja porque alguns dispositivos constitucionais nunca foram regulamentados e praticados, seja, por fim, porque a emergência das novas
tecnologias de informação e comunicação e da convergênciaempresarialtecnológica está exigindo e efetivamente provocando novos arranjos legais, distintos dos tradicionalmente praticados ao longo da maior parte
do século XX”, avaliava Dantas. O especialista antecipava que haveria
pelo menos três posições em disputa na Confecom, ainda que com nuances
e contradições internas: 1) Empresários de radiodifusão tentariam evitar
maiores mudanças no marco regulatório e a regulamentação dos princípios
constitucionais. As redes de televisão aberta estavam, também, preocupadas com o que denominavam “defesa do conteúdo nacional”, ameaçado
por uma possível maior expansão e popularização da TV por assinatura e
da internet; 2) Empresários de telecomunicações queriam regras que lhes
permitissem expandir a TV por assinatura, mas nenhuma regulamentação sobre conteúdo, sobretudo aquelas de cunho “nacionalista”; 3) Movimentos sociais: um amplo conjunto de organizações que incluía partidos
políticos de esquerda, sindicatos, associações das mais diversas, ONGs,
movimentos comunitários, raciais, sexuais, religiosos etc., com diversos
interesses e diferentes graus de envolvimento no processo. No geral, dizia
Dantas, era possível afirmar que esse último grupo lutava pela construção
de um novo marco regulatório que permitisse reduzir a enorme influência
exercida pela TV comercial aberta, sobretudo pela Rede Globo, na formação do imaginário médio da população brasileira.

A ENGENHARIA PÚBLICA
CHEGANDO À PERIFERIA
A nota técnica sobre engenharia pública produzida por Carlos
Augusto Ramos Kirchner, diretor do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, foi escrita pouco antes de entrar em vigor a Lei
Federal nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008. A nova norma garante
o direito de assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a
construção de habitação de interesse social. Destinada a famílias que
recebem até três salários mínimos, a regulamentação define que essa
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Trabalhador da
construção civil ergue
casas populares.
Foto: Divulgação

O diretor do Seesp Carlos
Augusto Ramos Kirchner.
FOTO: BEATRIZ ARRUDA

assistência deve ser efetivada mediante apoio financeiro da
União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para
a execução de serviços permanentes e gratuitos nas áreas de
arquitetura, urbanismo e engenharia.

periores a 250m². O grande feito desse instrumento é que o detentor do
título de legitimação de posse, após cinco anos do seu registro, poderá
requerer sua conversão em registro de propriedade, tendo em vista sua
aquisição por usucapião.

Kirchner estimava que mais de 70% do que se produzia no País no setor habitacional residencial estava fora
do mercado formal e era feito pela força dos cidadãos que
construíam suas casas nem sempre com a qualidade desejável. Porém, a nova lei ainda era desconhecida de seu
públic o-alvo. O desafio seria, portanto, consolidar a política
nacional de assistência técnica à moradia, de forma a regulamentar a Constituição Federal e o Estatuto da Cidade, construindo um
novo direito. Com a nova norma, o poder público passaria a ter uma
forma institucionalizada para promover a assistência técnica em mutirões de construção de habitações de interesse social e oferecê-la para
elaboração de projetos à população de baixa renda. A Lei Federal estimulava também a participação de profissionais inscritos em programas
de residência em engenharia e arquitetura ou de extensão universitária
e incentivava a capacitação das categorias e da comunidade usuária
para os serviços de assistência técnica.

A citada Lei Federal nº 11.977/2009 também caracterizou o conceito de Zeis (Zonas Especiais de Interesse Social), facilitando a regularização dos assentamentos urbanos voltados para a população de baixa renda.
Outro acerto foi a introdução de procedimentos de demarcação urbanística
de forma extrajudicial, priorizando a permanência da população de baixa
renda nos locais ocupados em função dos vínculos sociais estabelecidos
(emprego, serviços etc.). Além disso, a garantia de gratuidade das custas
cartoriais prevista por essa lei estimularia o interesse pela regularização
por parte dos beneficiários, com a possibilidade de reversão da legitimação
da posse em titulo de propriedade.

Sebastião Fonseca, diretor da FNE e presidente do Senge-AC e da
ONG Engenheiros Solidários, ressaltava que nas médias e grandes cidades, 70% dos lotes ou das construções eram irregulares, concluindo que
não poderia haver engenharia pública sem regularização fundiária. No
Estado de São Paulo, foi criado o programa “Cidade Legal” para auxiliar
os municípios mediante a orientação e apoio técnicos nas ações de regularização de núcleos habitacionais, públicos ou privados, e na reurbanização
de assentamentos precários e favelas. Dentro da Secretaria Estadual da Habitação, foi instituído o Comitê de Regularização, com a função de agilizar
as análises, anuências e manifestações dos órgãos do governo. Municípios
que firmam o convênio “Cidade Legal” podem ser ajudados até com levantamento topográfico e recebem orientação dos técnicos da Secretaria.
Mais inovações nos processos de regularização fundiária vieram com a Lei Federal 11.977, de 7 de julho de 2009, que instituiu o
programa “Minha casa, minha vida”. Como nova ferramenta de gestão,
foi introduzida a “demarcação urbanística”, procedimento pelo qual o
poder público define limites, área, localização e confrontantes de imóvel de domínio público ou privado, com a finalidade de identificar seus
ocupantes e qualificar a natureza e o tempo das respectivas posses. No
mesmo sentido, surgiu também a “legitimação de posse”, destinada a
conferir título de reconhecimento de posse ao imóvel objeto de demarcação. Tal legitimação só é concedida a moradores cadastrados pelo
poder público que não sejam concessionários, foreiros ou proprietários
de outro imóvel urbano ou rural e os lotes ou fração ideal não sejam suFNE
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O programa “Minha casa, minha vida” agradou fortemente o setor
habitacional e mostrou uma enorme demanda que não estava sendo atendida, como observou Kirchner. Pessoas excluídas do sistema financeiro,
como as que detinham dívidas não pagas registradas junto ao SPC (Serviço
de Proteção ao Crédito), desde que inseridas na faixa salarial familiar de
um a três salários mínimos, poderiam agora ser donas de imóvel e pagar
apenas 10% de seu salário ou R$ 50,00 como prestação mensal, o que
for maior, pelo prazo de apenas dez anos. Apesar de ser um resgate para
muitos cidadãos, na visão de Kirchner, não seria por meio desse programa
que o País teria uma política pública permanente para combate do déficit
habitacional, estimado em 5,8 milhões de moradias. Até 24 de julho de
2012, haviam sido concluídas 1.006.462 obras pelo “Minha casa, minha
vida”, segundo dados oficiais.
Para avançar mais, conforme o diretor do Seesp, um dos limitantes
foi o veto à emenda que incluía no programa a produção ou aquisição de lote
urbanizado, desde que o beneficiário assumisse o compromisso contratual
de iniciar a construção da unidade residencial no prazo de até seis meses.
Nesse caso, o acesso aos recursos do programa deve se dar para a realização
da obra civil, porém, ainda que nessa destinação esteja incluída a aquisição
do terreno, não abrange a oportunidade de aquisição de lotes isoladamente.
Outro ponto é quanto à não inclusão de imóveis já existentes no
“Minha casa, minha vida”, destinado hoje somente à produção de novas
unidades. Para dar conta da demanda necessária, Kirchner avalia que é
importante buscar também essas outras alternativas, assegurando-se o
mesmo subsídio para moradia em imóveis urbanos vagos (no total, 4,6
milhões). Entre as entidades que têm levantado essa bandeira, a FNE e
o Seesp realizaram seminário em 18 de agosto de 2012, em São Paulo,
para discutir o tema.
Segundo Kirchner, a ideia surgiu ao se verificar que o programa governamental – que conta com várias modalidades e inclui famílias
O desenvolvimento do Brasil
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“O programa
‘Minha casa,
minha vida’
agradou
fortemente
o setor
habitacional e
mostrou uma
enorme demanda
que não estava
sendo atendida.”
Carlos Augusto Ramos Kirchner

com renda mensal até R$ 5 mil –, além de não acabar com o déficit, tem
levado à especulação imobiliária. “Em qualquer local do Brasil, triplicaram os preços dos terrenos.” Ademais, constata-se que, com a escassez
da força de trabalho na construção civil, muitas obras têm atrasado. “Na
Região Metropolitana de São Paulo, em que os lotes já eram caros, agora não se consegue construir, mesmo com complementação do subsídio
pelo governo estadual (que concede R$ 20 mil de acréscimo ao valor
limite estipulado pelo governo federal, de R$ 63 mil).”
José Augusto Viana Neto, presidente do Creci-SP (Conselho
Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo) e vice-presidente do
Conselho Federal, segue na mesma direção: “A proposta é reivindicada
pelos corretores, já que esses imóveis novos não estão sendo produzidos à altura da necessidade. Os terrenos e materiais estão muito caros,
e os empreendedores alegam que não têm condições de construir ao
preço exigido pelo governo.” Ele continua: “Sem perigo de favorecer
lobby nenhum, seria uma forma de conter essa alta, provocada pela
falta de oferta.” Kirchner concorda, lembrando que a inclusão de imóveis usados no “Minha Casa, Minha Vida” garantiria essa ampliação e
possibilitaria inverter a lógica de mercado.

Casas populares
em Ribeirão Preto.
Foto: Mateus Zácaro/Sob
licença Creative Commons

A alegação de que alguns não estariam em condição de serem
habitados não se sustenta, acredita o diretor do Seesp. A solução seria
impulsionar a viabilização de assistência técnica pública e gratuita
para a população de baixa renda. Conselheiro nacional das cidades representante da FNE, Laerte Conceição Mathias de Oliveira concorda
que essa seria uma oportunidade de alavancar o programa em todo o
País. De acordo com ele, além de atender o direito de moradia digna
a todos, sua implementação geraria emprego e renda aos engenheiros.
Movimentos populares também veem vantagens e têm, portanto, se
somado nessa luta.
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Trabalho e segurança nas alturas
Na foto, em que trabalhadores erguem o Estádio Nacional de Brasília, um detalhe remete à
responsabilidade da engenharia. As obras em curso para a Copa do Mundo de 2014 envolvem inúmeras
situações em que é preciso obedecer às regras para reduzir uma triste estatística: 40% dos 2.500
acidentes de trabalho fatais no País a cada ano são decorrentes de quedas em altura. O dado
foi apresentado no 1º Fórum Nacional Trabalho em Altura – NR 35, evento realizado pela FNE e pelo
Isitec (Instituto Superior de Inovação e Tecnologia), com apoio institucional do MTE (Ministério
do Trabalho e Emprego). A norma foi criada a partir de solicitação feita pela federação.
Foto: Antonio Cruza/ABr
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Saneamento básico, questão de dignidade
De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico, do Ministério
das Cidades, 54% da população brasileira ainda não têm serviço de coleta de esgoto e 19% não
têm água encanada. De todo o esgoto coletado no País, menos da metade, cerca de 40%, é tratada.
Entre as propostas do Plansab (Plano Nacional de Saneamento Básico) que mobilizam a engenharia
nacional, estão a instalação de unidades hidrossanitárias em todo o País até 2030. Importante indicador
da qualidade da gestão pública, a melhoria do índice de cobertura do saneamento básico desafia
lideranças políticas e técnicas, pelo alto impacto que a universalização da rede terá sobre as condições
de vida da população, revertendo em melhorias urbanas, proteção ambiental e grande redução das
doenças, internações e mortalidade causadas por contaminações.

Crianças da Favela do
Mandela, no Rio de Janeiro,
indiferentes à falta de
saneamento e de lugares
para brincar, comemoram
um vitória em jogo da Copa
do Mundo de 2010.

Obra de esgotamento
sanitário no município de
Lontra, em Minas Gerais,
na bacia do Rio São Francisco.
Foto: Divulgação Codevasf
(novembro 2009)

Foto: Vladimir Platonow/Abr

Obra de esgotamento
sanitário no município de
Itaguaçu, na Bahia, na
bacia do Rio São Francisco.

Obra da Estação de
Tratamento de Esgoto em
Itabirito, Minas Gerais.
Foto: Divulgação
(outubro 2009)
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Foto: Divulgação Codevasf
(abril 2010)

Dormentes da
Ferronorte.
Foto: Divulgação
(março/abril 2010)

Mais ferrovias na
integração do País

Trecho da ferrovia
Transnordestina na região
do município de Missão
Velha, no Ceará.

A engenharia brasileira tem forte tradição no setor das
ferrovias, já que a profissão emergiu no País com o
ciclo vivido por esse segmento no século XIX e deu
suporte à logística e à disponibilização de energia de
uma economia que exigiu organização e robustecimento
do mercado interno. Participou ativamente do processo
de desenvolvimento no século XX, em que ampliou a
fronteira agrícola e construiu uma rede de integração
nacional. Mas esse setor foi abandonado durante
anos seguidos, com a opção brasileira pelo transporte
rodoviário e, depois, com a ausência de investimentos
em infraestrutura. Aumentar o peso do transporte
ferroviário na logística do País, por meio da ampliação
das linhas, é parte importante do desenvolvimento
sustentável que os engenheiros defendem no projeto
“Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento”.
Os 10 mil quilômetros de ferrovias anunciados no
Programa de Investimentos em Logística para Rodovias
e Ferrovias em agosto de 2012 são ligações também
apontadas pelo “Cresce Brasil” ao propugnar por maior
equilíbrio e aproveitamento dos diferentes modais
de transporte, com o consequente barateamento dos
custos de frete no escoamento de mercadorias, além de
promover a integração entre as regiões.
FNE

foto: Divulgação Valec
(dezembro 2010)

A Transnordestina terá
1.728km de extensão e vai
cortar parte do Nordeste,
ligando a cidade de Eliseu
Martins (PI) aos portos de
Suape (PE) e Pecém (CE).
foto: Divulgação Valec
(dezembro 2010)

Obras na Ferrovia
Norte-Sul – subtrecho
Palmas (TO) – Anápolis (GO).
Foto: Divulgação
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Mobilidade: As cidades para as pessoas
A frota de veículos no Brasil cresceu 7% em 2011, chegando a quase 35 milhões de veículos
de quatro rodas. Desses, 55% estão na região Sudeste, tornando dramático o impacto sobre
a circulação nas cidades desprovidas de opções suficientes de transporte público, inclusive
com pouca preocupação com os pedestres, ciclistas e cadeirantes. A utilização de motocicletas
cresceu de 10% para 11,7% em 2011, e a falta de espaço adequado no sistema viário é
também causa de altos índices de acidentes e mortes no trânsito. O direito de ir vir, um
sistema viário que favoreça as atividades econômicas e culturais das cidades e a oferta
de alternativas de transporte coletivo que reduzam o uso do automóvel particular no
cotidiano urbano são temas da engenharia presentes nas várias etapas do “Cresce Brasil”,
especialmente nos encontros e seminários sobre mobilidade urbana e nos acompanhamentos
das obras para a Copa do Mundo de 2014 iniciados pela FNE em 2012.

Passeio ciclístico “Pedalando
rumo à Rio+20”, promovido
pela ONG Rodas da Paz,
que contou com a presença
de aproximadamente 30
refugiados de países diversos.
As bicicletas foram doadas a
eles e muitos as usarão como
meio de transporte.

Obras na Estação Acesso
Norte do Metrô de
Salvador, na Bahia.
Foto: Divulgação
(junho 2009)

Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

Cenas de transporte
público em dia de
greve dos trabalhadores
do setor.
Marcello Casal Jr/ABr
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Prédio do Isitec, em São Paulo.
FOTO: BEATRIZ ARRUDA

Arquiteta Nilce Meire
Garcia, responsável pelo
projeto de restauração do
prédio do Isitec (Instituto
Superior de Inovação e
Tecnologia), na biblioteca
projetada para atender as
necessidades do curso de
engenharia de inovação.

Estudantes pedem que
10% do PIB para
a educação figurem
no PNE, em debate
no Congresso.
Foto: Fabio Rodrigues
Pozzebom/ABr

Antes de tudo, a educação

FOTO: BEATRIZ ARRUDA

Enquanto o PNE (Plano Nacional de Educação) tramita no Congresso, a sociedade brasileira
se mobiliza para aprová-lo com um investimento de 10% do PIB (Produto Interno Bruto) em
educação até o fim da década e que as fontes de recursos incluam as riquezas provenientes do
pré-sal. Sem desenvolvimento do raciocínio lógico, além de domínio da língua e interesse pelas
ciências, não há chance de um estudante do ensino médio cursar engenharia. Em 2001, 65 mil
ingressaram nas faculdades da área, o que preocupava a FNE, que promoveu campanhas para
atrair mais jovens à formação. Com o aquecimento da economia e a consequente ampliação do
mercado de trabalho no Brasil, os cursos de engenharia tornaram-se mais concorridos.
Segundo o censo do ensino superior, em 2010, o País formou cerca de 45 mil nesse segmento.
No mesmo ano, o número de matrículas havia subido para quase 200 mil, o que deve
aumentar o número de graduados no futuro. Mas estima-se ainda que 40% dos estudantes que
escolhem engenharia deixam a escola pela deficiência de formação básica para acompanhar o
curso. E sem qualidade, não há profissionais para as demandas do desenvolvimento.
Segundo a revista Exame, na lista das 50 melhores faculdades de engenharia do mundo,
não consta nenhuma do Brasil. Há apenas 10 mil profissionais dedicados à pesquisa e ao
desenvolvimento, de um total de 583 mil engenheiros registrados no País.

Jovens participam da Semana
Nacional de Ciência e Tecnologia,
em 2010, com o tema “Ciência para
o desenvolvimento sustentável”
Foto: Renato Araújo/ABr
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Das tecnologias
sociais às
grandes
intervenções da
engenharia
Investimentos em ciência, tecnologia
e inovação são pré-condição para o
desenvolvimento nacional. Na busca
por garanti-los, a defesa de políticas
para o setor mobilizou a FNE. Quando
o PAC (Programa de Aceleração do
Crescimento) foi lançado, em 2007, não
incorporava as propostas do “Cresce
Brasil” para a área. Mas a engenharia
reagiu e contribuiu para que o segmento
fosse contemplado em um plano
específico, o PAC da C, T & I.

Utilizada na Plataforma P-55, localizada
no Campo Marlim Sul (módulo 3), no
Rio de Janeiro, essa balsa já operou na
montagem da P-51, primeira plataforma
integralmente montada no Brasil.
Essa máquina suporta até 2,2 mil
toneladas e tem 83,20 metros de altura.
foto: Divulgação/Petrobras

Na obra do Gasoduto Caraguatatuba, em Taubaté, interior de São Paulo, é utilizada uma tuneladora
especial para fazer a escavação de túnel com secção transversal circular. Ao mesmo tempo, a
máquina instala os anéis, formados por seis segmentos de aduelas. A extensão é de 130 metros,
com 6,2 metros de diâmetro. Ela pesa 750 toneladas e pode escavar até 20 metros por dia.
Foto: divulgação/Petrobras

Usina de ondas
do Porto de Pecém, no
Ceará. A busca de fontes
renováveis e limpas de
energia é recomendação
do “Cresce Brasil”.

O estímulo à tecnologia social
tem crescido no País. Na foto, o
protótipo do projeto “Mandala”,
exposto na 1ª Conferência
e Mostra Internacional de
Tecnologia Social, no Palácio
das Convenções do Anhembi.

Foto: Antônio Milena/ABr

Foto: Antônio Milena/ABr
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Imagens do
desmatamento.
Foto: arquivo Abr

A Amazônia tem voz própria

Gilberto Câmara Neto, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais), faz palestra sobre os benefícios do Programa
Espacial Brasileiro para Amazônia, na SBPC (Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência) em Manaus.
foto: Antonio Cruz/ABr

Em Altamira,
Pará, falta saneamento
em muitas áreas.
Foto: Valter Campanato/ABr

A população local precisa participar das decisões e elaboração de projetos para a região e deve ser consultada
quando seus recursos estiverem em jogo. Esse tem sido o tom dos debates no “Cresce Brasil” sobre o
desenvolvimento sustentável para a Amazônia, que requer investimentos para melhoria das condições de vida
nas cidades e acesso dos povos das florestas e ribeirinhos a direitos sociais e econômicos. Já em 2006, Sebastião
Fonseca, Ricardo José Lopes Batista e Marcílio Vital de Paula, dirigentes dos Senges Acre, Pará e Amazonas,
respectivamente, denunciavam a falta de proteção contra a biopirataria e a garimpagem. Seis anos depois, os
problemas se agravaram. O aumento do preço do ouro nos mercados nacional e internacional tornou crescente a
presença dos garimpos e, com ela, o despejo de mercúrio e cianeto usado no tratamento do mineral, contaminando
peixes, animais e a margem dos rios, além de afetar a saúde dos trabalhadores e habitantes em geral. Sem a
integração de políticas para a região, a biopirataria é comum nas áreas remotas, além da queima e desmatamento
para atividades irregulares do agronegócio, do corte e comércio ilegal de madeira, que movimentam uma economia
criminosa. Fiscalização para o cumprimento dos direitos territoriais contra a grilagem e das leis florestais contra
o desmatamento é apontada como parte da solução para combater a exploração ilegal dos recursos. Os povos
indígenas também reivindicam o desenvolvimento científico e tecnológico para produzir e beneficiar-se do potencial
representado por sua enorme biodiversidade, recursos naturais, conhecimento tradicional e diversidade cultural.
A fronteira brasileira tem cerca de 16 mil quilômetros de extensão. Ali vivem 10 milhões de pessoas em 588
municípios. Grande parte dessa faixa percorre a floresta, no limite dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, em aldeias e cidades onde é comum a forte concentração da pobreza, baixa
infraestrutura para os serviços públicos essenciais e pouca oferta de empregos e proteção ao trabalho.
Os problemas da região são compartilhados por sete países (Bolívia, Colômbia, Suriname, Venezuela, Equador,
Guiana, Brasil) que compõem a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica e têm buscado trocar
experiências sobre a proteção do território e da comunidade indígena, constantemente ameaçados. A FNE
defende o desenvolvimento sustentável da Amazônia e o cumprimento de todos os condicionantes sociais
e ambientais para as obras de infraestrutura, integração e uso dos recursos energéticos da região, além da presença
do Estado para assegurar os direitos das populações envolvidas.

Obras de Belo Monte exigem
a formação de instaladores
hidráulicos, pedreiros, ferreiros,
armadores, eletricistas, carpinteiros,
soldadores, lubrificadores,
sinalizadores e operadores de
máquinas pesadas, entre outros.
Dos 3 mil profissionais formados no
centro de capacitação em Altamira,
26% são mulheres.
Foto: Valter Campanato/ABr
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Nesse experimento,
nanopartículas magnéticas
fazem com que todo o
líquido seja atraído pelo imã,
gerando aplicações na
medicina e na remediação
de problemas ambientais.
Foto: Marcos Santos/USP

Tecnologias integradoras nos
horizontes da pesquisa e inovação
Desde 2006, o “Cresce Brasil” defende a adoção de tecnologias integradoras – a aeroespacial,
a microeletrônica, os biocombustíveis e a energia nuclear. São áreas que continuam
demandando recursos orçamentários significativos e envolvendo a engenharia na conquista
de novas fronteiras, tanto na pesquisa quanto nas estruturas de produção e na sua aplicação
em segmentos que vão da medicina às comunicações, do uso industrial ao abastecimento
energético, do monitoramento das florestas à melhoria das cidades.

Vista geral das obras da usina
termelétrica nuclear Angra 3, em
Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Módulo com carga útil
do foguete VSB-30,
que leva nove experimentos
científicos, em análise
no Centro de Lançamento
de Alcantâra.

Foto: Divulgação (agosto 2011)

Foto: Antônio Cruz/Abr
(Julho 2007)

No período da Rio+20,
Petrobras lança etanol de
segunda geração,
produzido a partir do
bagaço da cana-de-açúcar
e utilizado em vans
durante a conferência.

Reator da usina nuclear Angra 2.
Foto: arquivo

Foto: Marcello Casal Jr./ABr
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Em Angra dos Reis, Rio de
Janeiro, casas construídas em
área de risco no Morro da
Carioca são demolidas.
Foto: Roosewelt Pinheiro/ABr

Casa própria, direito básico
que movimenta a economia

Obras do conjunto habitacional
Guarituba, Piraquara, no Paraná, do
programa “Minha casa, minha vida”.

Um amplo programa habitacional, associado à expansão da rede de saneamento básico
e luz elétrica, movimenta a construção civil, estimula a busca de crédito e dinamiza
uma cadeia produtiva nacional. O “Cresce Brasil” considera a construção civil um setor
estratégico para o desenvolvimento, com efeito positivo sobre outros segmentos da
economia e enorme envolvimento da engenharia. No caso da moradia, pode mobilizar
também a engenharia pública para apoiar sistemas populares de construção.

Foto: Divulgação/Cayo Vieira - Cohapar
(dezembro 2011)

Obras do conjunto habitacional de
Via Mangue, no Recife, Pernambuco.
Foto: Divulgação (janeiro 2007)

Construtoras viram no
município goiano de Águas
Lindas, a 47 quilômetros de
Brasília, uma oportunidade de
investimento, principalmente na
construção de moradia para a
população com renda acima
de três salários mínimos.
Foto: Elza Fiúza/ABr

O reassentamento Novo Engenho Velho, na margem
esquerda do Rio Madeira, em Porto Velho, é uma
das 12 comunidades situadas na área onde será
construída a Usina Santo Antônio.
Foto: Marcello Casal Jr./ABr
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A FNE também prioriza a comunicação na atividade sindical,
exercitando o jornalismo e utilizando ferramentas de internet
como forma de atualização da categoria e diálogo com a
sociedade. O jornal Engenheiro e o portal FNE asseguram
conteúdos próprios, notícias dos Senges nos estados e
acompanhamento dos temas de interesse na mídia.

A comunicação
assegura a
democracia

A 1ª Conferência Nacional de Comunicação,
realizada em dezembro de 2009, deu origem a uma
plataforma para regular e democratizar o setor.
Imagem do encerramento da iniciativa, no Centro
de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

Expandir a infraestrutura da comunicação é parte
estratégica para o desenvolvimento e a participação
social nos rumos do País, exigindo também nova
legislação para modernizar e democratizar o setor.

Foto: Renato Araújo/ABr

Os debates integrantes do “Cresce Brasil” refletem
discussões travadas pela sociedade na última
década, especialmente na 1ª Confecom (Conferência
Nacional de Comunicação), realizada em 2009,
que resultaram em uma plataforma para um
novo marco regulatório para o setor.

O radialista do
Amapá Jonas
Banhos durante o
encerramento
da 1ª Conferência
Nacional de
Comunicação.
FNE
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Calendário
internacional que
mobiliza o Brasil
Marcha de abertura do 5º Fórum
Social Mundial, em Porto Alegre.
Foto: MARCELLO CASAL JR./ABr

Índios pataxós fazem passeata
durante a Cúpula dos
Povos, evento paralelo à Rio+20.
Foto: FABIO RODRIGUES POZZEBOM/ABr
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Desde 2001, a FNE participa das edições
do Fórum Social Mundial realizadas no
Brasil, reunindo de 60 a 100 mil pessoas
em Porto Alegre, onde nasceu, e em Belém,
debatendo temas do mundo do trabalho e
sustentabilidade ambiental. Em 2012, o
desenvolvimento sustentável também foi
tema da Conferência das Nações Unidas, a
Rio+20, e da Cúpula dos Povos para a Justiça
Social e Ambiental, eventos dos quais a FNE
participou com agenda conjunta com a CNTU
(Confederação Nacional dos Trabalhadores
Liberais Universitários).

O desenvolvimento do Brasil

Nos últimos anos, o País começou a se
preparar para dois eventos esportivos
grandiosos. Em setembro de 2006, mês
do lançamento do “Cresce Brasil”, o
presidente Lula disse a jornalistas que
a nação deveria construir 12 estádios
para ser capaz de sediar a Copa de 2014,
condição que havia sido questionada
pela Fifa (Federação Internacional de
Futebol Associado). Em 2007, após vários
compromissos, o País foi confirmado
para sediar o mundial, iniciando imediata
mobilização para dotar a cidade de
infraestrutura adequada. Essa demanda
ficaria ainda maior para o Rio de Janeiro
a partir de 2009, quando o COI (Comitê
Olímpico Internacional) anunciou
a escolha da cidade para abrigar as
Olimpíadas de 2016. Todo esses esforços
têm sido acompanhados pela FNE,
incluindo um acordo com o Ministério
do Esporte para monitorar as obras nas
cidades-sede da Copa de 2014.

A bandeira olímpica, símbolo dos Jogos
de 2016, chega ao Rio de Janeiro e é
apresentada para alunos da rede municipal
de educação no Complexo do Alemão.
Foto: Tânia Rego/abr

Marcha de encerramento do 3º Fórum
Social Mundial, em Porto Alegre.
Foto: MARCELLO CASAL JR./ABr
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Operários fazem o grooving (ranhuras
para escoamento de água, que
facilitam a frenagem) na pista principal
do Aeroporto de Congonhas.
Foto: VALTER CAMPANATO/ABr

Novo conector de pontes
de embarque no Aeroporto
do Recife, em Pernambuco.
Foto: DIVULGAÇÃO INFRAERO
(JULHO 2010)

Vista geral do
Porto de Itajaí,
em Santa
Catarina.
Foto: RONALDO
SILVA JR./
DIVULGAÇÃO
(MARÇO 2011)

Hidrovias e aeroportos,
essenciais à logística
Retirar o peso dos fretes do setor rodoviário requer investimentos não apenas em
ferrovias, mas na opção hidroviária, hoje responsável por 9% do transporte de cargas
no País, principalmente de óleo, derivados de petróleo e, em menor escala, de granéis
sólidos (soja, trigo e milho). Esse investimento é necessário para reduzir o custo e
melhorar a logística nacional, segundo Carlos Lessa, consultor do “Cresce Brasil”.
O transporte de cabotagem também deve ampliar a participação no frete de contêineres,
segundo o Ilos (Instituto de Logística e Cadeia de Suprimentos). A redução em média de
20% em relação ao uso das rodovias requer adaptação das regras de transporte de cargas
em vigor para as características do uso dos navios, além de investimentos nos portos.

Obras do
terminal remoto
do Aeroporto de
Guarulhos, em
São Paulo.

O setor aeroportuário, mais caro, é, no entanto, fundamental para o transporte de cargas
de alto valor agregado, nacionais e internacionais de longa distância, e para as demandas
turística e de negócios que crescem no País. As concessões de portos e aeroportos devem
integrar o pacote de modernização logística brasileira.

Foto: DIVULGAÇÃO
INFRAERO
(OUTUBRO 2011)
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Obras da Usina Jirau, visitadas em junho de 2010 pelos
participantes do II Fórum Internacional de Desenvolvimento
Sustentável da Amazônia Sul-americana, promovido
pela FNE e pela ONG Engenheiros Solidários.
FOTO: RITA CASARO/FNE

Energia para o futuro
e respeito ao meio ambiente
O temor da sociedade em relação aos impactos ambientais de hidroelétricas de grande porte,
que cerca os projetos em implantação no Brasil, como as usinas de Santo Antônio,
Jirau e Belo Monte, produziu forte mobilização e resistência em particular às obras dessa
última, no Rio Xingu, com redobrada vigilância e várias interrupções.
O cumprimento de todas as condicionantes para redução do impacto é também o que orienta
a FNE por meio do “Cresce Brasil” nas suas posições em relação às usinas que, juntas,
agregarão cerca de 17.500MW de energia elétrica ao País. Belo Monte deverá assegurar
suprimento só superável pela maior usina do País e uma das duas maiores do mundo, Itaipu.
Trabalhadores nas obras
da Usina Hidrelétrica Santo
Antônio, no Rio
Madeira, em Rondônia, no
início da concretagem da
primeira casa de
força, em 2009.
Foto: Marcello Casal Jr./ABr

Lideranças indígenas de diversas
regiões do País se reúnem para
debater impactos gerados
por grandes obras, entre elas,
as da construção da hidroelétrica
de Belo Monte e a integração
das águas do Rio São Francisco,
duas das mais polêmicas no
período do ”Cresce Brasil”.

Engenheira mostra a
licença de instalação do
canteiro de obras da
hidroelétrica Belo Monte,
no Rio Xingu, no Pará.
Foto: PAC/Divulgação

Foto: VALTER CAMPANATO/ABr
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Casa de Força 3 da Pequena
Central Hidrelétrica Queixada
em obra nos municípios
de Itarumã e Aporé, em Goiás,
com 30MW de potência instalada.

Tomada d’água – obra
da Pequena Central
Hidrelétrica Unaí Baixo,
em Minas Gerais.
FOTO: PAC/Divulgação

FOTO: PAC/DIVULGAÇÃO

Outras fontes
energéticas.
Diversificar é
preservar

País também oferece
potencial para
energia fotovoltaica.

Produção e beneficiamento de mamona
na Cooperativa Terra Livre, assentamento
de Palheiros 3, no município de
Upanema, no Rio Grande do Norte.

FOTO: PAC/DIVULGAÇÃO

FOTO: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO/DIVULGAÇÃO

Para reduzir emissões de gás carbônico
de 38,9% para 36,1% até 2020,
compromisso brasileiro, é preciso investir
mais em energia limpa.
Dos 2,4 mil empreendimentos de geração
de eletricidade em operação no País,
777 (32,4%) usam fontes
alternativas renováveis.
Novas usinas eólicas, movidas a
biomassa (principalmente cana-de-açúcar)
e as movidas a gás natural, que estão
sendo implantadas em 2012, devem
começar a produzir em 2018.

Energia eólica,
opção a ser
explorada pelo Brasil.
Foto: Divulgação
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Construção civil, setor chave
no Centro Oeste e Nordeste
Apontada no “Cresce Brasil”
como estratégica para
movimentar a economia, a
construção civil confirmou
essa vocação especialmente
no Nordeste e no CentroOeste. De 2007 a 2010, as
duas regiões aumentaram
a participação na indústria
nacional, na comparação com as
demais. O dado consta da Paic
(Pesquisa Anual da Indústria da
Construção) 2010, divulgada
pelo IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística). O
Nordeste registrou no período
um crescimento de 17% para
19% no pessoal ocupado e de
11,7% para 13,8% no valor das
incorporações, obras e serviços.
No Centro-Oeste, houve
ampliação de 7,2% para 7,6%
na mão de obra empregada,
enquanto as incorporações,
obras e serviços aumentaram
de 6,8% para 7,4%. Segundo
o IBGE, esse desempenho
resulta do fato de as duas
regiões abrigarem projetos
de infraestrutura e programas
habitacionais, assim como as
obras preparatórias para a Copa
do Mundo de 2014. Entre os

grandes projetos, destaca-se,
no Nordeste, a transposição do
Rio São Francisco. Dia 31 de
agosto de 2012, no Ceará, foi
assinada no Palácio da Abolição
a ordem de serviço do lote
5, que corresponde ao trecho
localizado entre os municípios
de Mauriti, Jati e Brejo Santo
e constitui também a primeira
etapa do Cinturão das Águas
do Ceará. A abertura de mais de
mil empregos diretos é voltada
a terminar as obras civis até o
final de 2014. Outro projeto
indicado pelo IBGE é o emissário
submarino de Salvador, um
sistema de esgotamento sanitário
que transfere os lançamentos de
resíduos para uma área do
oceano distante da costa.
Participam ainda da
movimentação econômica as
ferrovias Transnordestina e
Leste-Oeste. Já no Centro-Oeste,
os destaques foram a construção
da Ferrovia Norte-Sul
e as obras de duplicação de
diversas rodovias.

Emissário submarino de
Salvador, para despejo
de resíduos longe da
costa. Foz do Jaguaribe,
em Salvador, na Bahia.

Obras de integração do
Rio São Francisco.
Fotos: Divulgação/
Ministério da Integração
Nacional (setembro 2010)

Foto: Niton Souza/
Divulgação
(fevereiro 2009)
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Obras na Ferrovia Norte-Sul – subtrecho
Palmas/TO – Anápolis/GO.
Foto: Divulgação/Valec (janeiro 2012)

A BR 101 é um das mais longas rodovias brasileiras,
ligando o Sul ao Nordeste. No trecho de Pernambuco,
onde ela está sendo duplicada, é utilizada
a maior máquina de pavimentação do País,
capaz de fazer até três blocos ao mesmo tempo.
Foto: Ascom/MPOG

integração
nacional e
sul-americana

De Rio Branco a Cuzco,
a Estrada da Pacífico
Transoceânica recebeu
asfaltamento em 2007 e
foi avaliada pela FNE.
Foto: Rita Casaro/FNE

A universalização de serviços e direitos básicos,
como habitação, saneamento, educação e saúde, com
distribuição de renda e criação de empregos, deve ser
acompanhada de infraestrutura logística, em transporte
e energia, para abastecer e conectar as regiões entre
si e viabilizar a circulação de pessoas e mercadorias
nacional ou internacionalmente.
A cooperação e a solidariedade com os países
latino-americanos completa o sentido de integração,
que se expressa em projetos como o Gasoduto
Bolívia-Brasil. Por dia, 30 milhões de metros cúbicos
de gás natural, importados da Bolívia pela Petrobras,
passarão por essa via até Porto Alegre.

Funcionários da
Petrobras na estrada
Urucu, rumo
ao Gasoduto
Urucu-Coari-Manaus,
Amazonas.
Foto: DIVULGAÇÃO
PETROBRAS
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Na integração continental, o asfaltamento da Estrada
do Pacífico Transoceânica foi acompanhado por
engenheiros de 17 estados do Brasil, que percorreram
o trajeto do Acre até Cuzco, no Peru, avaliando sua
qualidade técnica e impacto ambiental e utilidade na
integração regional e continental.

fne

Nessa imagem de 6 de julho de
2012, Brasília tem sua rotina alterada
pela greve. O trânsito se intensificou
pela falta de transporte público.

De Rio Branco a Cuzco,
a Estrada da Pacifico
Transoceânica recebeu
asfaltamento em 2007 e
foi avaliada pela FNE.

FOTO: MARCELLO CASAL/ABr

Foto: Rita Casaro/FNE

Metrópoles
mais humanas,
cidades mais
sustentáveis

Obras no Rodoanel
de São Paulo.
Foto: Dnit/pugÁs/Divulgação

Rio Parnaíba, em Teresina, faz
divisa entre Piauí e Maranhão.
Foto: Divulgação (março 2010)
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A energia gasta nas metrópoles, só com
o trânsito, é de 13,13kWh por passageiro
dentro de um automóvel e seria de 0,52
por pessoa no metrô, 0,9 na ferrovia, 1,2
no trólebus e 2,0 no ônibus a diesel. Esse
foi um dos temas debatidos nos encontros
do “Cresce Brasil” em busca de soluções
para as regiões metropolitanas, que
avaliaram problemas e apontaram soluções
relacionadas às vocações econômicas de
cada localidade, ao abastecimento, ao
sistema viário, às demandas por reforma
urbana em busca de cidades sustentáveis
e humanizadas dentro dos complexos
metropolitanos onde predominam os
negócios e, em muitos casos, algomerados
caóticos, rios ameaçados e parcelas da
população marginalizadas.
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as metrópoles

e os seus desafios
filiadas convidaram todos os candidatos a prefeito nas cidades e regiões
onde houve seminários, de norte a sul do País.

Outro ponto chave para a federação era aprofundar a compreensão
do conceito de regiões metropolitanas. Segundo o consultor sindical João
Guilherme Vargas Netto, desde a década de 1950, o grande fenômeno que
se verifica é a concentração urbana, que acabou por gerar tais áreas como
forma de tratar dos problemas comuns. Ele lembra que esses têm origens
em mazelas diversas da história brasileira: primeiro no crescimento econômico sem democracia, que caracterizou a ditadura. Depois, na estagnação,
que impediu investimentos. A retomada do desenvolvimento com liberdade
política trouxe outro desafio: superar a falta de um ente constitucional que
represente esse conjunto de municípios. “Em geral, há muita diversidade entre as administrações e um gigantismo da capital em relação aos demais.” Na
opinião de Vargas Netto, seriam necessárias alterações na Carta Magna que
permitissem uma real governança metropolitana e a formação de um fundo
com a participação da União, estados e municípios.
maringoni

Grande parte da população brasileira e de seus problemas está concentrada nas regiões metropolitanas. É no dia a dia das condições de transporte para o trabalho e o lazer, na habitação, no saneamento, na infraestrutura de comunicação e em outros aspectos do desenvolvimento que o cidadão
experimenta os resultados práticos das políticas urbanas. Por esse motivo,
a FNE e os sindicatos filiados se dedicaram a organizar, durante o ano de
2008, uma série de encontros como parte do projeto “Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento” para discutir questões pertinentes às regiões
metropolitanas e ao planejamento integrado. O fato de os seminários antecederem as eleições para prefeito e vereadores, em novembro daquele ano,
tornou-os ainda mais atrativos.
A representatividade alcançada mostrou ser esse um caminho
correto. Os seminários metropolitanos efetivados em São Paulo, Florianópolis, Teresina, São Luís, Fortaleza, Manaus, Maceió, Macapá,
Palmas e Belém reuniram consultores da FNE, palestrantes convidados pelas entidades locais, sindicatos de engenheiros de várias cidades,
empresas públicas, autoridades municipais e estaduais, vereadores,
promotores públicos, representantes de sociedades civis e da comunidade, arquitetos e urbanistas, geógrafos, ecólogos e técnicos e muitos
estudantes. Pautada pelo princípio da pluralidade, a FNE e entidades
FNE
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Amostra clara do imperativo de um planejamento integrado é constatada na Grande São Paulo no setor de transportes. “O que separa municípios como Osasco ou São Caetano da cidade de São Paulo é uma rua. Basta
cruzá-la para a política de transportes mudar”, descreve Allen Habert, diretor
do Seesp. Ele conclui: “Na Grande São Paulo, ainda não existe um bilhete
único. Isso mostra o quanto é urgente unificar as secretarias para
planejar de modo integrado. É um desafio que se mantém atual.”
Um olhar retrospectivo para esses seminários metropolitanos feitos em 2008 evidencia ganhos substanciais. “Um dos grandes
subprodutos do ‘Cresce Brasil’ é o conforto de se poder fazer política por uma porta que não é a da partidarização”, sintetiza Vargas
Netto. Houve ainda um efeito revigorante no relacionamento das
organizações sindicais com as bases. “À medida que as entidades se
tornaram mais vivas e avançaram na sua presença e prestígio, sua
função prioritária aflorou”, comenta o consultor. Exemplo disso foi
o acordo firmado, durante o seminário em Fortaleza, em agosto de
2008, entre o Senge-CE e o Sinduscon (Sindicato da Indústria da
Construção Civil), para pagamento do piso profissional à categoria
que atua no setor, conforme previsto na Lei 4.950-A/66. No Piauí,
lembra Vargas Netto, após ter realizado um encontro do “Cresce
Brasil” com mais de mil participantes, o Senge-PI dirigiu a greve da
maior empresa pública do estado. O Senge-AC, por sua vez, conduziu a paralisação mais longa dos engenheiros no Acre.
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Capa do caderno que
reuniu as conclusões do
seminário realizado
em São Paulo para discutir
as questões da Região
Metropolitana de
São Paulo. A publicação está
disponível para download
no site www.fne.org.br

Os rumos das regiões
metropolitanas
O País tem hoje
28 regiões metropolitanas instituídas legalmente. São definidas
como grandes centros
urbanos constituídos por
vários municípios imbricados numa unidade
geográfica, econômica e
social, demandando políticas de planejamento
e gestão territorial específicas. A explicação foi
dada pelo pesquisador
da Universidade de São Paulo Ubiratan de Paula
Santos, em palestra sobre “Autoridade e gestão
metropolitana” registrada no caderno especial
“Cresce Brasil – RMSP (Região Metropolitana
de São Paulo)”.

tropolitanas para os
estados. A proposta de
criação de um quarto
ente federado chegou a
ser discutida em algumas reuniões da Constituinte, mas era um
momento em que os
municípios conquistavam maior autonomia
e não havia um clima
favorável à criação de
mais uma instância de
maringoni
poder à qual tivessem
de se submeter especialmente as capitais dos
estados, que lideraram o processo de mobilização social pela redemocratização, lembrou
a arquiteta. No que se refere a São Paulo, a
Constituição Estadual de 1989 (artigos 152
a 158), regulamentada pela Lei Complementar 760/94, estabeleceu que a gestão metropolitana ficaria a cargo de um Conselho de
Desenvolvimento paritário entre a municipalidade e órgãos estaduais atuantes na região.
Passada mais de uma década, a RMSP não
foi adequada a essas regras. A falta de efetiva gestão metropolitana leva ao agravamento
dos problemas em diversas áreas. Existem,
porém, iniciativas de prefeituras e entidades
da sociedade de municípios vizinhos na tentativa de se pactuar ações comuns, como o
Consórcio Intermunicipal do ABC. Há em
debate propostas de criação de um novo
ente federativo para dar mais autonomia às
regiões metropolitanas e criação de mecanismos que permitam maior descentralização
dos recursos da gestão pública.

As primeiras regiões metropolitanas foram criadas na década de 1970, durante a ditadura militar, e pensadas basicamente como braços dos governos estaduais, como apontou, em
entrevista ao caderno “Cresce Brasil – RMSP”
a especialista em políticas urbanas, arquiteta
Raquel Rolnik, que faz parte do Conselho Tecnológico do Seesp. No caso da RMSP, surgida
em 1974, embora tenha se criado um sistema
de planejamento integrado, o que predominou
foi a gestão setorial. “Assim, a ação da Sabesp
(Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo) obedecia, e obedece ainda hoje,
a uma lógica do setor de saneamento e não do
planejamento regional”, exemplificou Rolnik.
Em 1988, a Constituição transferiu a
atribuição de institucionalizar as regiões me-
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A leitura dos artigos sobre tais seminários veiculados no periódico
da FNE, o jornal mensal Engenheiro, demonstra a vivacidade desse processo. São reportagens que oferecem um painel das especificidades em
cada local e do envolvimento dos participantes. Mais abrangentes, as informações contidas em duas publicações sobre os eventos realizados em
São Paulo e Florianópolis aprofundam o debate acerca de questões centrais como a necessidade de haver um novo pacto em que as regiões metropolitanas adquiram status de ente federado com poder de decisão, uma
agenda que permanece atual. Os relatos que se seguem, com dados dos
jornais da FNE e do caderno “Por uma metrópole desenvolvida e boa de
viver”, sobre a Região Metropolitana de São Paulo, dão um panorama da
riqueza dessas discussões.

O manifesto da
Grande São Paulo
Como manter o ritmo de crescimento necessário e alcançar o desenvolvimento sustentável, garantindo qualidade de vida à população? A questão era, e ainda é, premente para a Grande São Paulo, que concentra 19,2
milhões de habitantes em 39 municípios,
incluindo a capital, e acumula inúmeras
mazelas socioambientais. Entre elas, déficit habitacional, precariedade dos transportes públicos e caótico trânsito, além
de carência de redes de saneamento básico, com a poluição de rios e mananciais,
e escassez de recursos hídricos. É preciso se preocupar ainda com a geração de
emprego e a qualificação profissional.
Esses problemas foram descritos
no manifesto “Por uma metrópole desenvolvida e boa de viver”, apresentado à sociedade em 2008 pelos engenheiros. No
formato de um caderno especial, reuniu
as conclusões e informações do seminário “Cresce Brasil – RMSP (Região Metropolitana de São Paulo)”, realizado no
dia 24 de março daquele ano, na sede do
Seesp, na capital paulista. O documento,
entregue a todos os então candidatos à
Prefeitura da cidade e também aos que
estão na disputa em 2012, colocava em
pauta a necessária reorganização da metrópole com a gestão integrada dos serviços. Apontava ainda que tal esforço
O desenvolvimento do Brasil
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Abertura do seminário
na cidade de São Paulo, em 4
de março de 2008.
Foto: beatriz arruda

Abaixo, localização da RMSP
no mapa do estado.
Fonte: Wikipédia

deveria visar a democratização do espaço público
e a afirmação da cidadania, o que exigiria atuação
eficaz e correta do estado
nos conflitos de interesse
tão comuns no território
urbano. Uma releitura
dos textos que compõem
a publicação mostra sua
atualidade. “Há questões
que não estão resolvidas
até hoje”, diz Habert, ao
lado de Fernando Palmezan, também diretor do sindicato. Dentre as autoridades presentes à abertura
do “Cresce Brasil – Região Metropolitana de São Paulo”, estavam o prefeito
de São Paulo, Gilberto Kassab; os senadores Eduardo Suplicy (PT-SP) e
Romeu Tuma (PT-SP), o qual faleceu em outubro de 2010; os deputados federais Arnaldo Jardim (PPS-SP) e Paulo Teixeira (PT-SP); o então secretário
de Habitação do Estado de São Paulo, Lair Krähenbühl, e o vereador paulistano Eliseu Gabriel (PSB). Também participaram dirigentes de entidades
da sociedade civil, inclusive de sindicatos de engenheiros de outros estados,
além de representantes das delegacias do Seesp no interior.

a população das regiões metropolitanas

Fonte: IBGE, Diretoria
de Pesquisas/Coordenação
de População e
Indicadores Sociais

Com a premissa de debater e propor mudanças para melhorar a sustentabilidade da RMSP, esses e outros profissionais empreenderam uma
complexa radiografia da localidade, que é o maior aglomerado urbano do
País e um dos maiores do mundo. Respondendo por quase 20% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro e 58% do estadual, apresenta as principais
potencialidades para o desenvolvimento brasileiro e também grandes fragilidades, como mostram os dados reunidos no caderno especial.
Nessa linha, Marcio Pochmann, então presidente do Ipea (Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada), abordou a questão do emprego e da qualificação. Alertou para a necessidade de o País fazer escolhas que garantam
postos mais qualificados e bem remunerados. Em sua análise, ele enfatizou:
“Atualmente, o crescimento maior é do trabalho imaterial. Nele, uma pessoa
pode trabalhar para além do ambiente físico, com celular, computador e internet, diferentemente de um metalúrgico que sai de casa, bate o cartão e fica
durante oito horas no local de trabalho.”
Outra transformação para a qual Pochmann chamou a atenção foi
o deslocamento do centro dinâmico na geografia mundial para a Ásia,
com proeminência da China, cuja estratégia é o barateamento dos itens
para consumo em massa. A produção do continente americano está desorganizada, enquanto os asiáticos e a União Europeia se aprimoram.
“Nós, brasileiros, corremos o risco de ficar com a FaMa (Fazenda Maquiladora), ou seja, uma economia que combina a produção em larga
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escala de bens primários com a montagem de bens manufaturados com
base em insumos importados. A FaMa não nos possibilita ter um país de
classe média e superar a crescente polarização entre as camadas de baixo
e as de cima na pirâmide social. Afastar esse risco não implica condenar
o setor primário, mas sim apoiá-lo com políticas que aumentem o valor
agregado dos nossos produtos”, afirmou.
Carlos Lessa, ex-presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), apontou os riscos de não haver um planejamento integrado. “Na sua ausência, a megalópole corre o risco de fracassar
e perder, de forma assustadora, sua vitalidade. Estagnada do ponto de vista
urbanístico, retrocederá do ponto de vista social”, advertiu. Por outro lado,
analisou, se hipoteticamente a atuação da metrópole prevenir e resolver os
seus problemas, será mantido exponencial de crescimento. “A engenharia
que atua no presente para resolver problemas herdados tem de ser reforçada
com a que prevê e provê o futuro. Cabe não esquecer que nenhuma megalópole é uma ilha e que São Paulo sofre com a ausência de um planejamento
urbano nacional integrado”, observou Lessa.
Jurandir Fernandes, então presidente da Emplasa (Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano), falou sobre transporte e mobilidade
metropolitana, apresentando o planejamento existente. Os dados expostos
por ele mostraram que as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas
e Baixada Santista, muito próximas e englobando 67 municípios no total,
exercem, juntas, influência muito grande sobre outros aglomerados urbanos nucleados por São José dos Campos, Sorocaba, Jundiaí e Piracicaba,
que somam 35 cidades. Esse conjunto constitui uma macrometrópole, com
102 localidades concentradas em apenas 0,33% do território nacional. Ao
lado do Rio de Janeiro, essas macrorregiões estão para formar uma das
maiores megalópoles do mundo.
Em sua apresentação, o então presidente do Secovi-SP (Sindicato
das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo), João Crestana, falou sobre habitação e desenvolvimento urbano, com propostas para o mercado imobiliário
acabar com o déficit de moradias em 15 a 20 anos. Já o engenheiro Nelson
Nucci discorreu sobre saneamento e meio ambiente, expondo ações integradas para atender de forma adequada a demanda metropolitana, especialmente em áreas precárias, sem urbanização e oportunidades. Ubiratan de
Paula Santos, médico e gestor público, apresentou proposta de criação de
um sistema de administração integrada dos 39 municípios que compõem
a RMSP, sugerindo que as regiões metropolitanas brasileiras passem a ser
entes federados. O seminário contou também com a palestra de Carlos Monte, coordenador técnico do “Cresce Brasil”, sobre as intervenções previstas
pelo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) na região. Dos sete
projetos relacionados, seis diziam respeito ao setor de transportes e um à
área social, no campo de meio ambiente, saneamento e habitação. O manifesto resultante do encontro é reproduzido a seguir:
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Carlos Monte,
coordenador técnico do
projeto “Cresce Brasil”.
Foto: beatriz arruda

Por uma metrópole desenvolvida e boa de viver

O projeto “Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento” é um movimento dos engenheiros brasileiros, representados pela FNE, que vem desde 2006 militando pelo crescimento
econômico sustentável, com inclusão social e de forma participativa. Atualmente, coloca em
pauta a realidade das metrópoles e vê como uma grande oportunidade para tal as eleições municipais que acontecem em 2008. O momento é propício a ampliar o debate e a proposição de
soluções para as cidades. Também se considera favorável ao desenvolvimento da região metropolitana a melhoria da economia nacional e o crescimento do emprego.
Os engenheiros querem crescimento acelerado, em torno de 6% ao ano, mas é preciso
que se respeitem premissas importantes:

Crescimento com democracia
É fundamental que o País amplie o ambiente democrático, sem mordaças na luta por
direitos, com liberdade de manifestação, organização e possibilidade de participação de todos
na vida pública. Eleições, sindicatos, partidos, imprensa e indivíduos livres. Fundamental se
faz o respeito à Constituição e às leis. Só assim nos tornaremos um povo consciente dos nossos
direitos e deveres, mais solidários uns com os outros e defensores desta nação.

Crescimento com distribuição de renda
Não é possível mais suportar que o progresso enriqueça exageradamente alguns, enquanto muitos são condenados à pobreza ou até à miséria. A renda deve ser mais bem distribuída
através da geração de empregos, de melhores salários e da educação. Também são necessárias
políticas sociais que compensem distorções na apropriação da riqueza. Além de possibilitar uma
sociedade mais equilibrada, a distribuição de renda amplia o mercado interno, o que é fundamental para o País continuar a se desenvolver com menor dependência de recursos externos.

Crescimento com respeito à natureza
É preciso universalizar os serviços de coleta e tratamento de esgotos; despoluir progressivamente os rios; tratar adequadamente o lixo urbano; priorizar o transporte público;
usar fontes energéticas e combustíveis menos poluentes; controlar a poluição industrial e
residencial; ampliar áreas verdes e respeitar o ecossistema, além de estender a educação
ambiental a toda a população.

Crescimento com reorganização urbana
É imperativo ter cidades com planejamento integrado, com moradias dignas para todos em bairros urbanizados, transporte público eficiente, distâncias mais curtas entre moradia e
trabalho, equipamentos sociais distribuídos, sistemas para evitar enchentes, suficientes, e boas
escolas, hospitais e equipamentos culturais e de lazer. O crescimento urbano desordenado e excludente precisa ser freado, assim como a especulação imobiliária.
Nas metrópoles, é imprescindível a gestão integrada do território para resolver os
problemas comuns das cidades vizinhas, o que exige elevar as regiões metropolitanas à
condição de ente federado.
FNE
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Guiados por esses princípios, os engenheiros realizaram o seminário “Cresce Brasil – Região
Metropolitana de São Paulo” para debater e propor políticas de desenvolvimento da Grande São Paulo,
integrada pela capital e outros 38 municípios, a quinta maior aglomeração urbana do mundo, a mais dinâmica do País, porém com graves problemas sociais, urbanos e ambientais. Para reverter esse quadro, os
engenheiros propõem as seguintes políticas prioritárias à RMSP:

• gestão integrada do território metropolitano;
• planejamento participativo;
• reorganização urbana;
• coesão sociourbana;
• adensamento populacional em áreas centrais e contenção da expansão urbana horizontal;
• combate à exclusão e aos guetos;
• valorização do espaço público como elemento estruturador da metrópole;
• ampliação e distribuição das oportunidades pelo território;
• prioridade ao transporte público;
• transporte público de alta capacidade integrando modais;
• financiamento e subsídio de habitações de interesse social;
• assegurar a habitação de interesse social no tecido urbano;
• regularização fundiária e urbanização de assentamentos precários;
• combate à especulação imobiliária;
• despoluição progressiva dos rios;
• proteção dos mananciais hídricos;
• gestão eficiente dos resíduos sólidos, ampliando a coleta seletiva e a reciclagem do lixo;
• novas áreas verdes;
• respeito ao ecossistema;
• controle de vetores;
• educação ambiental.
O desenvolvimento do Brasil
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O crescimento da
Grande Florianópolis

Registro da cerimônia
de abertura do encontro
para discutir as questões
da Grande Florianópolis.
Foto: osvadir silva

Abaixo, localização
da Região Metropolitana no
mapa de Santa Catarina.
Fonte: Wikipédia

No dia 27 de março de 2008, aconteceu o seminário sobre a Região Metropolitana da Grande Florianópolis, no auditório da OAB (Ordem
dos Advogados do Brasil) da capital catarinense. O evento foi precedido da
divulgação de uma nota técnica sobre o assunto. Uma das questões mais
polêmicas foi a chamada moratória da Bacia do Itacorubi, um projeto da
administração que tramitava no Legislativo prevendo a suspensão, por dois
anos, das construções em uma região formada por cinco bairros da ilha, onde
viviam 17% dos habitantes de Florianópolis. Outros quatro projetos da administração pública voltados ao reordenamento urbano tramitavam no Parlamento. Apesar do apoio popular ao projeto, o presidente do Sinduscon-SC,
Helio Bairros, condenou a medida: “O grande indutor do desenvolvimento
urbano é o poder público. Se os empreendimentos ocuparam áreas irregulares, foi por falta de regras.” Presente ao evento, o prefeito de Florianópolis,
Dário Berger, afirmou sua preocupação com o crescimento desordenado. “A
cidade passa por uma grande transformação, que não é só física, diz respeito
também à consciência da população quanto ao que deseja deixar às futuras
gerações”, disse.
A escalada da especulação imobiliária
na cidade foi comentada pelo então presidente do Ipuf (Instituto de Planejamento Urbano
de Florianópolis), Ildo Raimundo Rosa. Ele
sugeriu aproveitar o debate sobre o Plano Diretor Participativo, que estava em andamento
no município, para rever regras como as que
eximiam os empreendedores de quaisquer
responsabilidades. “Há situações bizarras: a
construtora vem do sul do estado, os investimentos, do exterior, mas o rabo de foguete
do saneamento, a infraestrutura, fica por nossa
conta. Os empregados, quando termina a obra,
vão para as áreas de preservação, ficam pendurados nas encostas, engrossando o nível de
desemprego e aumentando os índices de violência”, exemplificou.
O encontro abordou ainda a existência de um instrumento chamado “ex-ofício”,
que permitia fazer o recolhimento de impostos aos estabelecimentos que não tivessem alvará, e outro em discussão no período, o EIV
(Estudo de Impacto de Vizinhança), previsto
no Estatuto da Cidade. A arquiteta Tércia AlFNE
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meida de Oliveira, que falou sobre o tema, alertou para a necessidade de
considerar, na elaboração desse instrumento, o adensamento populacional,
os equipamentos públicos disponíveis, a valorização imobiliária, a ventilação, a iluminação e a paisagem urbana. Na sua ótica, o último ponto seria
o principal numa cidade como Florianópolis, conhecida pela beleza natural. Reforçando essa tese, Érico Porto Filho, professor do Departamento
de Geociências da Universidade Federal de Santa Catarina, apresentou o
projeto-piloto de reserva da biosfera urbana da ilha de Santa Catarina, cujo
objetivo era alcançar o manejo integrado de unidades de conservação e
suas áreas urbanas adjacentes. A integração no sistema de transporte e o
modal marítimo como alternativa ao esgotamento viário foram o tema de
Roberto Scalabrin, diretor do Departamento de Transportes e Terminais
do Estado de Santa Catarina. Já Werner Krause Júnior, representando os
segmentos sociais, afirmou a obrigatoriedade de tirar automóveis das ruas
e investir em opções como as bicicletas.
Para o presidente do Senge-SC, José Carlos Rauen, o “Cresce Brasil” foi o motivador da administração pública no seu trabalho pelo desenvolvimento e na viabilização dos projetos. “Muito do que se programou
efetivamente foi realizado”, diz. “Cito como exemplo a duplicação da Rodovia SC 401, no norte da ilha, e a construção de dois elevados em Florianópolis, gerando desenvolvimento e melhor mobilidade urbana.” Ele
enfatiza outras conquistas obtidas a partir dos seminários realizados pela
FNE e pelo sindicato: “O ‘Cresce Brasil’ contribuiu no projeto do metrô
de superfície e para a redação do novo Plano Diretor de Florianópolis, que
está agora, em 2012, em desenvolvimento nos seus aspectos fundamentais
e inclui a construção de dois túneis e de um novo terminal aeroportuário,
bem como a duplicação da rodovia de acesso ao aeroporto da capital catarinense, para ficar em apenas alguns exemplos.”

Tecnologia e
agronegócio em Palmas
Mineração, Ferrovia Norte-Sul, aposentadoria dos engenheiros,
agronegócio e análise da conjuntura nacional marcaram o I Simpósio de
Tecnologia e Desenvolvimento do Tocantins, realizado nos dias 2 e 3 de
abril de 2008. A atividade, que integrou a agenda do “Cresce Brasil”, comemorou os 18 anos de existência do Seageto. Entre os apoiadores, além
da FNE, Valec e Sinduscon.
No evento prestigiado por lideranças e autoridades, o então secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Agrário do Estado,
Roberto Jorge Sahium, falou dos planos para garantir o desenvolvimento, que tinha 51% do seu PIB oriundo da agropecuária. A prioridade,
segundo ele, seria avançar no setor secundário, o que exigiria melhorias
também na atividade agrícola. A perspectiva era então incrementar em
O desenvolvimento do Brasil
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“O ‘Cresce
Brasil’ foi o
motivador da
administração
pública no seu
trabalho pelo
desenvolvimento
e na viabilização
de projetos.
Muito do que se
programou foi
realizado.”
José Carlos Rauen

71% a área cultivada do estado
para financiar a infraestrutura e
políticas públicas necessárias.
“Até 2015, teremos que aumentar a população em 500 mil habitantes. Embora haja pessoas
ociosas, precisamos daquelas
com know-how e capital.”
Além das políticas locais para atrair investimentos,
Sahium mencionou a localização privilegiada do estado para
o escoamento da produção, contando com a conclusão da Ferrovia
Norte-Sul. O coordenador técnico do “Cresce Brasil”, Carlos Monte, considerou-a a obra mais estruturante do PAC, por representar
uma oferta enorme de transporte a custo muito mais barato que o
rodoviário. Setecentos e vinte e quatro quilômetros de um total de
1550km da ferrovia estão dentro do território tocantinense, o que
torna a região um corredor logístico. Monte destacou ainda as usinas termoelétricas de Tocantinópolis e Nova Olinda, àquela época
em fase de licitação. Havia ainda cinco hidroelétricas no estado,
uma das quais com as obras já em andamento no período.
A uma plateia atenta, Vargas Netto falou da importância da redução da jornada de 44 horas para 40 horas semanais,
o que poderia gerar mais de 2 milhões de empregos. Outro
tema abordado foi a aposentadoria especial para engenheiros,
um direito até meados dos anos 1990, quando alterações na lei
passaram a exigir comprovação por laudo de trabalho insalubre ou perigoso.

Cena do I Simpósio
de Tecnologia e
Desenvolvimento
em Palmas, no Tocantins.
Foto: Roberto fernandes

No detalhe,
localização do município
no mapa do estado.
Fonte: Wikipédia

Gestão e desenvolvimento
urbano em Teresina
Saneamento e transportes foram os grandes temas do “A
grande Teresina – Gestão e desenvolvimento urbano”, realizado
na capital piauiense em 19 de maio de 2008, como publicado na
edição 73 do jornal Engenheiro, do mês seguinte. À época, mais
de 1 milhão de pessoas enfrentavam graves problemas de saneamento ambiental na região metropolitana formada por 15 municípios, como descreveu em sua palestra o professor da Universidade Federal do Piauí Carlos Gomes Correia Lima. Na visão do especialista, outra questão a afligir os moradores era a necessidade
de drenagem urbana. Em contraposição, a então diretora técnica
da Agespisa (Águas e Esgotos do Piauí), Maria do Socorro Sales
FNE
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considerava a situação menos grave
e previa melhorias com o projeto de
saneamento dos rios Parnaíba e Poty,
com recursos do PAC.
Trazido para o centro da discussão, o aumento da quantidade de
veículos individuais, dos congestionamentos e dos problemas de segurança
no trânsito foi interpretado como um
sinal claro da necessidade de se criar
opções de transporte. No entanto, por
ser uma cidade ainda em formação,
segundo o diretor de Transportes e
Sistema Viário da Superintendência
Municipal de Transportes e Trânsito
naquele período, Ricardo Barbosa, teria condição favorável para reordenar
as alternativas e corrigir falhas. Ainda
no seminário, o coordenador do PAC
no estado, Wilson Martins, que depois
seria eleito governador, traçou um panorama dos projetos e investimentos
previstos no programa governamental
para a localidade. E Carlos Monte fez
uma avaliação do PAC nacional.
Para enfrentar todas essas questões, o presidente do Senge-PI, Antônio Florentino Souza Filho, assumiu o compromisso de direcionar as
ações do recém-criado Conselho Tecnológico da entidade ao controle
social dos recursos públicos, especialmente aqueles oriundos do PAC.
Tais fóruns são instâncias previstas no Estatuto da FNE. “O Conselho Tecnológico fará com que o ‘Cresce Brasil’ caminhe junto com
as questões da sociedade”, resumiu o presidente da federação, Murilo
Celso de Campos Pinheiro.

Inundações e integração
em Fortaleza
Na capital cearense, o seminário promovido pela FNE e pelo
Senge-CE teve o apoio da Unifor (Universidade de Fortaleza), que
abrigou o evento. Realizado em 29 de agosto de 2008, foi pautado
pelo conceito de crescimento econômico como um meio para garantir
boas condições de vida nas cidades e integração para enfrentamento
dos problemas comuns, como água, saneamento e transporte públiO desenvolvimento do Brasil
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Seminário apontou graves
problemas de saneamento
na Grande Teresina.
Foto: nilson linhares

No detalhe, à esquerda,
mapa da Região Metropolitana.
Faz parte dela também
o municipío maranhense de
Timon (à direita), na margem
esquerda do Rio Parnaíba,
defronte à capital piauiense.
Fonte: Wikipédia

co. Naquele período, o Ceará recebia recursos do PAC
destinados às obras de uma
barragem para conter a cheia
e evitar os alagamentos das
margens do Rio Mangarapinho nos municípios de Fortaleza, Caucaia, Maranguape e
Maracanaú. O projeto incluía
o reassentamento de cerca de
5 mil famílias, a construção
de vias delimitando as faixas
de preservação do rio, a urbanização das áreas remanescentes, rede de esgoto e a capacitação dos moradores
visando a geração de emprego e renda, como registra o
jornal Engenheiro na edição 76, de setembro de 2008.
No campo dos transportes, o presidente da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, Rômulo dos Santos Fortes, expôs os projetos de expansão
e melhoria do metrô de Fortaleza. O Plano Estratégico
da Região também foi tema, abordado por Carlos Lima
Verde, professor da Unifor. A tese surgiu em 1997, inspirada em Barcelona, na Espanha, com o objetivo de
mobilizar a sociedade em busca de uma reorganização
urbana baseada em regiões metropolitanas integradas e
na educação para o desenvolvimento humano.

Encontro debate crescimento
sustentável da Região
Metropolitana de Fortaleza,
que está entre as 120 maiores
áreas do gênero no mundo
em termos populacionais.
Foto: carlos Abraham

No detalhe, sua localização
no mapa do Ceará.
Fonte: Wikipédia

Presente ao encontro, Vargas Netto destacou o
acordo firmado, durante o seminário em Fortaleza, entre
o Senge-CE e o Sinduscon para pagamento do piso profissional à categoria que atua no setor, correspondente a
nove salários mínimos vigentes no País para jornada de oito horas, conforme previsto na Lei 4.950-A/66 – à época, R$ 3.735,00.

Valorização profissional e
mobilização em Macapá
Esses foram os temas centrais do seminário realizado em 25 de
setembro de 2008 na Universidade do Estado do Amapá. “Estamos aqui
reunidos para discutir a participação da classe tecnológica nos rumos do
estado. Os engenheiros querem ter voz para contribuir com os projetos e
orientar as ações dos gestores. Estamos colocando nosso conhecimento,
o que temos de mais valioso, à disposição do Amapá”, disse o presidente
do Senge-AP, Lincolin Silva Américo, à abertura. O evento teve o apoio
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do Crea (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia)
e da Assembleia Legislativa.
Na oportunidade, o presidente da FNE, Murilo Pinheiro,
fez um balanço do projeto
“Cresce Brasil + Engenharia
+ Desenvolvimento”, então
voltado às regiões metropolitanas, com debates realizados
em São Paulo, Florianópolis,
Palmas, Maceió, Teresina,
São Luís e Fortaleza.
O êxito dessa iniciativa foi lembrado por Vargas Netto. Ele comentou a situação socioeconômica
positiva vivida pelo País, mas alertou para o fato
de não estarem claros ainda os efeitos da crise financeira iniciada nos Estados Unidos. “Vamos continuar com as nossas providências. Por exemplo,
precisamos estar atentos ao petróleo, já que, com as
novas reservas (referindo-se às descobertas na camada do pré-sal), podemos nos tornar uma Arábia
Saudita”, defendeu.
Segundo apontado no“Cresce Brasil”, a retomada da expansão econômica teria impacto positivo
na luta pelo cumprimento da Lei 4.950-A/66. Conforme o advogado trabalhista Jonas da Costa Matos,
assessor jurídico do Seesp, embora não houvesse
dúvidas quanto à validade da regra, ela vinha sofrendo ataques na Justiça. Sobre o assunto, o então presidente do Senge-AL, José Ailton Ferreira Pacheco,
falou sobre a experiência de Alagoas. Lá, os engenheiros servidores
públicos, submetidos a regime próprio, começaram a negociar com o
Prefeito, mostrando a importância dos profissionais da área tecnológica. Com base na folha de pagamento desse corpo técnico, o sindicato
elaborou uma proposta que foi aceita pelo Executivo. “A partir daí,
houve o convencimento político da Câmara, que aprovou o projeto
sem oposição. Com isso, em determinados órgãos, houve aumento de
até 50%, e o salário-base supera a Lei 4.950”, comemorou Pacheco.
Na avaliação do presidente do Senge-AP, os encontros do “Cresce
Brasil” foram essenciais para o fortalecimento da ação da entidade.
“Eles nos ajudaram a ganhar força para impedir, por exemplo, a federalização da companhia de eletricidade do Amapá”, disse.

O desenvolvimento do Brasil

145

fne

Encontro promovido em
setembro de 2008 discutiu a
participação da categoria nos
rumos do Amapá.
Foto: carlos Abraham

No detalhe, localização
da Região Metropolitana
de Macapá, formada
pelos municípios de
Macapá e Santana,
no mapa do Amapá.
Fonte: Wikipédia

a busca da
mobilidade urbana
Locomover-se e chegar ao
destino sem dispender horas no
deslocamento é um dos grandes
dramas das cidades brasileiras. Em
São Paulo, por exemplo, os congestionamentos consomem de forma brutal o tempo dos cidadãos,
prejudicando a saúde e também a
economia. A extensão, a gravidade
e as consequências dos problemas
de mobilidade urbana têm sido
discutidas desde o lançamento do
“Cresce Brasil”, com a perspectiva
de subsidiar a formulação de ideias
que considerem uma abordagem
sistêmica, visão de longo prazo e
ações de continuidade. A urgência
do tema colocou-o em evidência
nos encontros metropolitanos e
regionais dos engenheiros.
O diagnóstico do cenário,
feito por consultores do “Cresce
Brasil” e nos debates, apontou,
na origem do problema, a opção
feita pelo País há décadas pelo
transporte individual. Essa escolha foi agravada pela longa carência de investimentos públicos
na infraestrutura e complementada pela dissociação entre o transporte, o trânsito e as políticas de
uso do solo. Tudo isso resultou
na prevalência do transporte individual sobre o coletivo e na falta de opções intermodais.
A proximidade de grandes eventos, como o mundial de

futebol de 2014 e as Olimpíadas
de 2016, acentuou a emergência
de investimentos no setor. O País
havia sido eleito como sede da
Copa em outubro de 2007 e as
12 cidades onde seriam os jogos
estavam definidas desde maio
de 2009. Em janeiro de 2010,
finalmente, o governo federal,
estados e municípios conseguiram definir o conjunto de investimentos a serem realizados para
o mundial, apelidado de PAC da
Copa 2014. A maior parte das
novas inversões seria destinada
a corredores de ônibus.
Em fevereiro de 2011, o
Governo Dilma Rousseff lançou o
PAC (Programa de Aceleração do
Crescimento) da Mobilidade Urbana, que previa investimentos de R$
18 bilhões para o transporte público
nas 24 maiores cidades brasileiras.
Prefeitos e governadores teriam então de inscrever seus projetos para
ampliar a capacidade de locomoção e infraestrutura do transporte
coletivo no site do Ministério das
Cidades, que selecionaria quais
seriam executados. Segundo o
Planalto, os projetos beneficiariam
39% dos brasileiros vivendo em
regiões metropolitanas. O debate sobre as melhores alternativas
novamente se estendeu pelo País.
Quais seriam as opções dos municípios? Haveria corredores exclusivos para ônibus (BRT) ou VLT
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(Veículo Leve sobre Trilhos)?
Como se daria a integração do
transporte nas cidades que compõem as regiões metropolitanas?
Apesar do pacote de recursos,
houve cidades que demoraram
demais na decisão final sobre as
intervenções que fariam.
Em 13 de abril de 2012,
entrou em vigor no País a Lei
12.587/2012, sancionada em
janeiro do mesmo ano, que instituiu diretrizes para a Política
Nacional de Mobilidade Urbana. A nova norma dava prioridade a meios de transporte não
motorizados e ao serviço público coletivo, além da integração
entre os modos e serviços de
transporte urbano. Também permitiu a restrição de circulação
em horários predeterminados,
como já existe em São Paulo, a cobrança de tarifas para a
utilização de infraestrutura urbana, espaços exclusivos para
o transporte público coletivo
e para meios de transporte não
motorizados, além de estabelecer políticas para estacionamentos públicos e privados. A
nova regra exige, por exemplo,
que municípios com mais de 20
mil habitantes façam planos de
mobilidade urbana em até três
anos, integrando-os aos planos
diretores. Além disso, firma os
direitos dos usuários, como o
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de serem informados sobre itinerários, horários e tarifas dos serviços nos pontos de embarque e
desembarque. Sua plena aplicação, entretanto, depende da pressão dos usuários por mudanças na
política de mobilidade urbana dos
governos locais.
Alertas para a problemática, consultores do “Cresce Brasil”
como Marco Aurélio Cabral Pinto
e Carlos Monte produziram notas
técnicas e participaram de debates.
Em São Paulo, por exemplo, a discussão foi aprofundada no seminário sobre a Região Metropolitana,
em março de 2008, e em vários
outros eventos. Um deles foi o debate “Os desafios dos sistemas de
transporte de passageiros de alta e
média capacidade na cidade de São
Paulo”, em março de 2011, promovido pela Rede Nossa São Paulo na
sede do Seesp. Outro momento de
intensa discussão foi o Seminário
Internacional Brasil-Estados Unidos sobre Transporte Público nas
Regiões Metropolitanas, realizado
em 11 de junho de 2012, também
na sede do sindicato paulista. Com
o objetivo de promover a troca de
experiências entre os dois países, a
iniciativa foi organizada pelo Pnud
(Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento), o Senado Federal, a CDU (Comissão de Desenvolvimento Urbano) da Câmara dos
Deputados, os governos paulista
e brasileiro, a Frente Nacional dos
Prefeitos, a APA (American Planning Association), entre outros.
Em julho de 2012, o governo federal lançou mais um bra-

ço do PAC da Mobilidade Urbana, desta vez voltado para projetos em cidades médias. Com essa
medida, foram destinados R$ 7
bilhões para financiar projetos em
75 cidades com população entre
250 mil e 700 mil habitantes. Os
municípios deveriam elaborar o
projeto executivo das obras com
prioridade para o transporte coletivo e poderiam apresentar até
duas propostas. Distribuídas por
18 estados, foram escolhidas cidades de grande importância econômica para o País, como Uberlândia e Uberaba, em Minas Gerais, e Cuiabá e Várzea Grande,
em Mato Grosso.
Entre as opções para as
grandes e médias cidades, o acompanhamento das obras da Copa e
do legado em projetos que o período de preocupações sobre a mobilidade urbana e os grandes eventos
esportivos acabou estimulando no
País, a FNE deu continuidade aos
debates sobre os conceitos e tecnologias que podem ser mobilizados
para a circulação em cidades sus-
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Obra do metrô
de Salvador, na Bahia.
Foto: Divulgação
(agosto 2010)

tentáveis, organização de seus
sistemas viários e as soluções
que priorizem o transporte coletivo, que cada vez mais requerem
a mobilização e o interesse da engenharia brasileira.
Em 22 de agosto de
2012, o seminário “Monotrilho”,
realizado em Manaus pela Associação Brasileira de Monotrilho
junto com a Secretaria de Estado
de Infraestrutura do Amazonas,
com apoio da FNE e do Sindicato
dos Engenheiros do Amazonas,
foi um dos momentos de atenção
às alternativas para o problema
da mobilidade urbana no Brasil,
no caso debatendo o potencial
desse meio de transporte de massa, a geração de oportunidades de
transferências de conhecimento
tecnológico e investimentos para
os mais diversos setores da indústria do País.

As conquistas
de São Luís
do Maranhão
Como fornecer serviços públicos
adequados à população da Região Metropolitana e integrá-la? A questão direcionou
o seminário metropolitano na capital maranhense, realizado em 12 de setembro de
2008. O evento, organizado pela FNE e pelo
Senge-MA em parceria com o jornal O Imparcial, que cedeu seu auditório, reuniu autoridades, técnicos e
representantes da sociedade civil.

A busca de meios para
a realização de ações
integradas entre os municípios
marcou o encontro ocorrido
na capital maranhense.
Foto: cláudio pacheco

No detalhe, localização
da Grande São Luís
no mapa do Maranhão.
Fonte: Wikipédia

O encontro marcou o início de um processo intenso
de mobilização para viabilizar a ação integrada entre os municípios que compõem as regiões metropolitanas do estado.
Como resultado, em outubro do mesmo ano, foi lançado o
Fórum Metropolitano da Grande São Luís, secretariado pelo
Senge-MA, com o objetivo de desenvolver debates, estudos
e proposições para efetivar a gestão metropolitana da região.
Nessa direção, o fórum realizou encontros nos municípios
de São José de Ribamar e Paço do Lumiar, respectivamente
em 22 de novembro de 2008 e em 14 de novembro de 2009.
Mais de 100 entidades da sociedade civil foram cadastradas
para participar de reuniões e criar comitês locais para atuar
junto ao poder público. Como consequência dessas ações e,
particularmente, do movimento dos engenheiros em torno do
projeto “Cresce Brasil”, o Governo do Maranhão criou, em
janeiro de 2011, a Secretaria Adjunta de Assuntos Metropolitanos, vinculada à Secretaria da Casa Civil, com a missão de formular estratégias
de desenvolvimento territorial/regional e implementar o planejamento e
a gestão em áreas metropolitanas e aglomerações urbanas no estado, com
prioridade para a Grande São Luís. “O desafio é apresentar propostas para
solucionar problemas da atualidade nas áreas de habitação, mobilidade
urbana, saneamento básico, por meio de pesquisas de novas tecnologias
que possam ser colocadas ao alcance de toda a sociedade”, destacou Maria Odinéa Melo Santos Ribeiro, então presidente do Senge-MA.

Recursos hídricos e
saneamento em Belém
O crescimento sustentável da Região Metropolitana de Belém, integrada também pelos municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides
FNE
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e Santa Bárbara, foi discutido no dia 14 de novembro
de 2008. Naquele momento, concentravam-se nessas
áreas cerca de 2 milhões de habitantes, o equivalente
a 30% da população do estado. Presente ao seminário
promovido pela FNE e Senge-PA, o então presidente da Cosanpa (Companhia de Saneamento do Pará),
Eduardo de Castro Ribeiro Júnior, fez um relato sobre a atuação da empresa, com alcance em três desses
municípios – Belém, Ananindeua e Marituba. À época, apenas 65% dos habitantes tinham abastecimento de água, um dos menores índices do País, como
registrou o jornal Engenheiro em sua edição 79, de
dezembro do mesmo ano. Para suprir o déficit crescente e garantir a universalização até 2025, seriam
necessários investimentos de R$ 562 milhões. Ainda
mais grave era a situação do esgotamento sanitário,
cuja coleta feita na região central de Belém era bombeada in natura para a Baía do Guajará. O PAC previa a construção da Estação de Tratamento do Una,
com investimentos da ordem de R$ 35 milhões. Outra palestra, ministrada pela então coordenadora de
Informação e Planejamento da Diretoria de Recursos
Hídricos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente
do Pará, Aline Meiguins, advertiu sobre usos da água
incompatíveis com o abastecimento humano e sobre
a preocupação com os aquíferos subterrâneos, cuja
exploração não é controlada. A relação entre a verticalização de Belém e a deficiência de saneamento
ambiental foi abordada por Alice Rodrigues Rosa,
professora da Unama (Universidade da Amazônia).
Investir para gerar emprego, renda e inclusão social foi o tema de
Roberto Sena, supervisor técnico do Escritório Regional do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Embora
o Pará seja muito rico em recursos naturais, sua população encontrava-se
entre as mais pobres do País e era necessário traçar um plano para garantir
desenvolvimento sustentável com inclusão social, como disse o presidente
da FNE, Murilo Pinheiro. “Não vale a crítica pela crítica, nem a subserviên
cia, é preciso debater e agir”, defendeu.

Transporte e
saneamento em Manaus
Profissionais da região e dirigentes da FNE dedicaram-se a
examinar aspectos referentes a esses setores no encontro relativo ao
“Cresce Brasil”, realizado em Manaus nos dias 6 e 7 de dezembro
O desenvolvimento do Brasil
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Manuel Vieira (em pé), então
presidente do Senge-PA, abre
seminário sobre a Região
Metropolitana de Belém.
Foto: Acervo FNE

No detalhe, localização
da Região Metropolitana
no mapa do Pará.
Fonte: Wikipédia

Em Manaus, altos custos da
mobilidade nos centros urbanos
e premência de se aproveitarem
todas as fontes de energia
estiveram em pauta.
Foto: rodemarques abreu

Abaixo, localização da
Região Metropolitana
no mapa do Amazonas.
Fonte: Wikipédia

de 2007. No debate sobre transporte, os altos custos da mobilidade nos centros urbanos foram lembrados por Edilson Reis, diretor
do Seesp e técnico da SPTrans (São Paulo Transporte S.A.). “Um
estudo de 1997, feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pela Associação Nacional de Transportes Públicos, mostra
que em dez grandes cidades brasileiras perdem-se R$ 500 milhões
por ano com o custo da imobilidade”, relatou. O cálculo efetuado à
época indicava o desperdício de 200 milhões de litros de gasolina,
4 milhões de litros de diesel e 240 milhões de horas em congestionamento. Nos municípios tomados pelos automóveis, informou
Reis, cresce também o consumo de energia per capita. Os carros
particulares consomem 13,13kWh por passageiro, contra 0,52 do
metrô, 0,9 da ferrovia, 1,2 do trólebus e 2,0 do ônibus a diesel.
“São números que demonstram a urgência em se investir em transporte público de alta capacidade, de preferência recorrendo ao uso
de energia renovável”, concluiu.
Sobre as opções de transporte público, o especialista convidado Affonso Lobo apresentou os resultados obtidos em São Paulo com a implantação dos corredores de ônibus, que podem atender a demandas entre 8
mil e 16 mil passageiros por hora/sentido. Na
metrópole paulistana, houve ganho de tempo
entre dez e 25 minutos em alguns percursos e
o crescimento do tráfego de ônibus por hora,
elevando o número de usuários. Lobo apresentou também a alternativa VLT (Veículo Leve
sobre Trilhos), que trafega por pistas exclusivas, somente compartilhadas nos cruzamentos
com o tráfego geral, e tem capacidade para 12
mil a 25 mil usuários por hora. Como mostra a cobertura feita pelo jornal Engenheiro,
o especialista enxergava na PPP (Parceria
Público-priv ada) o melhor modelo para viabilizar projetos como esse.
Já Carlos Monte alertou para a urgência de se aproveitar todas as fontes de energia, incluindo solar, eólica e cogeração, além
de investir na utilização racional do insumo.
A preocupação ambiental do Complexo do
Rio Madeira foi evidenciada pelo engenheiro
Roland Arteaga, da Manaus Energia, que integra a Eletronorte. O projeto compreende as
usinas de Santo Antônio, à época já leiloada,
e de Jirau. A principal distinção dessas obras,
na visão do palestrante, é a diminuição da área
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inundada pelo reservatório, reduzida a
0,07km2 por MW contra 9,44 da Usina
de Balbina, por exemplo. Além disso,
afirmou, o projeto propiciaria o acréscimo de 4.225km de rios navegáveis a
montante de Porto Velho (Brasil, Bolívia e Peru), a consolidação de Polo de
Desenvolvimento Industrial do Agrobusiness na região oeste e a interligação
dos estados de Rondônia, Acre e Mato
Grosso ao sistema elétrico brasileiro.

Energia e
valorização dos
engenheiros
em Maceió
O seminário realizado na capital alagoana, nos dias 17 e 18 de abril,
analisou as perspectivas relacionadas ao
petróleo, fontes alternativas e demandas por mais usinas elétricas. Houve
também um dia dedicado à valorização
profissional e social da categoria. O engenheiro da Petrobras, Márcio
Rogério Leão Lopes, abordou o potencial nacional e regional para a
produção de petróleo. Ele registrou a expectativa da estatal de se tornar uma empresa energética, de forma ampla, investindo também em
fontes alternativas, como o etanol e o biodiesel. No encontro, Carlos
Monte frisou a necessidade de se garantir o aumento da oferta de
energia. “Para atingir o crescimento previsto no PAC, seria necessária uma oferta suplementar de mais 400MW até 2010”, alertou.
Parte da pauta do encontro foi dedicada à discussão de questões profissionais. O engenheiro Leonídio Ribeiro abordou as mudanças nas regras para obter o benefício da aposentadoria especial
ao longo dos anos e da importância do PPP (Perfil Profissiográfico
Previdenciário), um laudo técnico que testemunha as atividades do
trabalhador. “Devemos lutar para que tenhamos condições ideais de
trabalho, não para o enquadramento na especial”, afirmou. Na conclusão do encontro, Vargas Netto disse que a “valorização profissional é salarial em primeira instância, mas há o desafio mais amplo, que
é a valorização social do engenheiro”. E detalhou: “A estratégia do
‘Cresce Brasil’ é colocar a rede FNE e Sindicatos dos Engenheiros
em consonância com a conjuntura nacional.”
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Encontro realizado
na capital alagoana
teve duração de dois dias.
Foto: robério foto digital

No detalhe, localização da
Região Metropolitana de
Maceió no mapa do estado.
Fonte: WikipÉdia

os encontros do
meio ambiente
A preocupação com a preservação dos recursos naturais
frente às demandas do desenvolvimento ficou evidente frente a
uma série de eventos realizados
em São Paulo, Alagoas e Piauí,
como parte do projeto “Cresce
Brasil + Engenharia + Desenvolvimento”. As iniciativas seguiram
o formato de encontros sobre temas ambientais iniciados quatro
anos antes na cidade de Taubaté,
no Vale do Paraíba, interior paulista, denominados EcoVale.
No I EcoSP (Encontro de
Meio Ambiente de São Paulo), em
novembro de 2007, os assuntos
selecionados foram recursos hídricos, biotecnologia e mudanças
climáticas. Na segunda edição, em
outubro de 2008, o evento se confirmava como importante fórum
para avaliar alternativas ao desenvolvimento sustentável. Uso
racional da água, educação ambiental e redução das perdas, entre
outros temas, estiveram em pauta.
Foi possível também conhecer
o que fizeram cidades como El
Paso, no Texas, Estados Unidos,
para ter sucesso na diminuição
do consumo. Sobre a nova fronteira de exploração do petróleo
no Brasil, o pré-sal, ficaria claro
no II EcoSP que o País deveria
rever as regras para a exploração
do combustível fóssil, com a perspectiva de garantir a apropriação

dessa riqueza por seu povo e não
pelas empresas estrangeiras que
atuam no Brasil. Também foi
abordada a gestão ambiental em
empreendimentos hidroelétricos,
área em que é preciso incorporar
as questões socioambientais ao
planejamento da obra.
O III EcoSP, em novembro de 2009, foi direcionado para
a discussão de experiências, programas e ações para obter a diminuição da exposição de riscos ambientais aos trabalhadores. Dados
da Organização Internacional do
Trabalho mostravam que 70% das
agressões ao meio tinham origem
no local de trabalho. No mesmo
ano, nos dias 5 e 6 de novembro,
teve lugar em Maceió o I Eco Alagoas. O grande objeto de debate
foi o polêmico projeto de transposição do Rio São Francisco. O
alerta de que não seria possível
tirar água sem comprometer a sua
vazão preocupava. “O rio começa a morrer pela foz. Se não tiver
água para entrar no mar, será invadido por ele”, alertou o engenheiro
agrônomo Inácio Loyola Freitas,
recomendando a revitalização do
São Francisco com o reflorestamento das margens, saneamento
ambiental, desassoreamento e recuperação das lagoas.
Em junho de 2009, o Piauí
realizou o seu primeiro Eco. “Foi
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uma oportunidade ímpar de refletir sobre os impactos da degradação do meio ambiente, entre eles
o desmatamento e a desertificação,
uma problemática que afeta mais
de 100 países, transformando um
quarto dos solos produtivos do
planeta em terras estéreis”, disse
Antônio Florentino de Souza Filho, presidente do Senge-PI. Estimava-se que cerca de 1 milhão de
pessoas no mundo já sofriam as
consequências da desertificação.
Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
mostravam que, no Piauí, a área
atingida era de 7.694 quilômetros
quadrados, compreendendo os mu
nicípios de Monte Alegre, Barreiras e Gilbués. Esse último era alvo
de uma ação do governo estadual
de combate à desertificação. Ao
final da programação, os engenheiros fizeram uma visita técnica
à Estação Eólica da Pedra do Sal.
No ano seguinte, 2010, em
novembro, o IV EcoSP promoveu
15 palestras para avançar no conhecimento das boas práticas ambientais e nos meios de implementá-las. Falou-se de carros elétricos,
inspeção veicular, nanotecnologia
na agricultura, inserção da biomassa e dos recursos hídricos
no Estado de São Paulo. Viu-se
nesses debates que as usinas
que moíam mais de 1 milhão de
toneladas por ano no setor sucro-
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alcooleiro eram as que mais teriam
condições de gerar energia para o
mercado e exportar. Quanto aos
recursos hídricos, diagnosticou-se
que São Paulo encontrava-se em situação crítica em termos de disponibilidade. Contra 2.500m3/ano mundialmente considerados ideais por
habitante, nas bacias do Alto Tietê
e do Rio Piracicaba, era de menos
de 1.500m3. O encontro analisou o
cenário em que se desenrolariam as
grandes obras de infraestrutura para
a Copa de 2014 e as Olimpíadas de
2016 para observar os aspectos sustentáveis em seus projetos.
O segundo encontro do
Piauí aconteceu em junho de
2011. Em dois dias de inscrições,
a adesão de profissionais, ambientalistas e estudantes superava as
expectativas. Foram mais de 400
participantes. Entre os temas, recursos hídricos, saneamento ambiental e energia, além do papel
do movimento sindical na luta
pelo desenvolvimento. O coordenador técnico do “Cresce Brasil”,

Carlos Monte, mostrou a predominância das hidroelétricas, que
representavam 67,55% da potência instalada e 45,25% da prevista
nos empreendimentos outorgados
à época. Houve muita polêmica
sobre o uso excessivo das águas
para a geração de energia e o impacto sobre os rios, além de críticas ao Plano Estadual de Recursos Hídricos do Piauí por afirmar
que a localidade seria beneficiada
pelas águas do Rio São Francisco
por causa do barateamento dos
custos. “A Bacia do Parnaíba pode
até ser suficiente para abastecer o
estado todo, mas a distribuição é
economicamente inviável. É muito mais barato fazer a transposição
do São Francisco para o semiárido
do Piauí”, disse o superintendente
de Recursos Hídricos, Demócrito
Barreto. O risco de desertificação
atingia então 173 municípios, sendo 150 situados no semiárido.
No V EcoSP, em novembro
de 2011, os debates enfocaram as
alternativas para se reduzir os im-
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Registro do I Eco Piauí, em junho
de 2009. Um dos temas foi a
desertificação, problema que
afeta mais de 100 países.
Foto: Acervo FNE

pactos ambientais no País, tendo
em vista a realização da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável em
2012, a Rio+20. Discutiu-se o
consumo racional da água, os
projetos de saneamento, os recursos hídricos e esse mercado no
Brasil. Segundo dados do Atlas
do Saneamento 2011, divulgado pelo IBGE, seis em cada dez
municípios com mais de 100 mil
habitantes apresentavam perdas
entre 20% e 50% do volume de
água captada. Nas cidades com
população inferior, esse índice
estava em torno de 20%. Novos encontros abordariam temas
como a química verde, que consiste na aplicação de metodologias para reduzir ou eliminar o
uso de solventes, reagentes e a
geração de subprodutos nocivos
à saúde humana ou ambiental.

mais engenheiros

para construir o brasil
Com o entendimento sobre o papel crucial da profissão para os
projetos voltados ao futuro do País, sintetizado nas palavras do economista Carlos Lessa, ex-presidente do BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social), a falta de engenheiros para
atender as necessidades brasileiras foi alçada ao centro das preocupações durante todos os debates da categoria e em seus diálogos com
a sociedade. Tratava-se de buscar opções para suprir a quantidade e a
qualidade na formação, afetadas em diferentes aspectos pela história
recente do Brasil.

Houve uma geração com muita atividade durante o PND (Projeto Nacional de Desenvolvimento), na década de 1970, que acumulou
conhecimento sobre a engenharia nacional. Porém, a falta de investimentos nos anos 1980 e 1990 levou a uma interrupção não só do
crescimento, mas também da própria formação. “Vieram gerações, a
minha inclusive, com poucas perspectivas. Muitos colegas de turma
foram trabalhar no mercado financeiro, porque não tinha obra no País”,
recorda o engenheiro Marco Aurélio Cabral Pinto, professor da UFF
(Universidade Federal Fluminense).
Para o ex-ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira, o início dessa
adversidade foi a grande crise financeira da dívida externa dos anos
1980. No início da década de 1990, durante o Governo Collor, o desmonte do setor acelerou-se. “Nos anos neoliberais do capitalismo, não
havia necessidade de engenheiros. Contava-se que os investimentos
acontecessem por obra e graça do mercado. Bastava privatizar tudo, e
aguardar”, resume.
Nos anos 2000, o governo encontrou espaço para um conjunto
de projetos nacionais e federalizou o desenvolvimento, que até então
se mantinha muito concentrado em São Paulo. “Isso gerou um efeito
positivo muito grande na recuperação da profissão”, observa Cabral
Pinto. Contudo, o desafio de prover engenheiros para as necessidades
nacionais ainda se mantém.
Desde os seus primórdios, o “Cresce Brasil” indicava que era
necessário dobrar o número de graduandos. “Quando os temas da
formação e qualificação profissional estavam fora da pauta nacional, a FNE apontava que, voltando a crescer, o Brasil teria escassez
de engenheiros. Hoje, esse risco está quase que diariamente na mídia, às vezes até de forma exagerada”, diz Murilo Celso de Campos
Pinheiro, presidente da federação. “Mas é fato que o País vai precisar cada vez mais dessa mão de obra, com a formação adequada aos
desafios do século XXI.”
FNE
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O “Cresce Brasil” deu destaque à necessidade de dobrar o número
de graduandos em todas as áreas da engenharia. A realização de
eventos como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016
aumentou ainda mais a demanda por profissionais.
Foto: Shutterstock

Tal debate foi levado pela FNE aos jovens do ensino médio,
incluindo a produção de um vídeo e intervenções na mídia, voltados a
apresentar as demandas de engenheiros e atrair as novas gerações para
a escolha da profissão. A melhoria da educação brasileira em todos os
níveis, a valorização do ensino de ciência e tecnologia, o direito dos
professores à formação continuada, tudo isso se tornou parte das frentes
de ação da federação.

Agentes formuladores
e executores
A comunidade tecnológica, mobilizada em torno do “Cresce
Brasil”, representa um eixo de 1 milhão de profissionais, como estima
Allen Habert, diretor do Seesp. É uma coluna vertebral tecnológica bastante respeitável do ponto de vista mundial. “Mas, como ela foi sucatea
da nos 20 anos de descenso econômico, nós perdemos a capacidade de
planejamento, de realização, tanto do ponto de vista da empresa quanto
social da região e do País”, avalia.
O desenvolvimento do Brasil

155

fne

projetos. “Se você destrói esse setor em um país, destrói sua indústria, como
aconteceu na Argentina, como se deu no Brasil depois de 1982.”
A comunidade
tecnológica do País
busca resgatar sua
capacidade formuladora
e de realização após
um longo período sem
investimentos. Ao lado,
engenheiro detalha as
etapas iniciais para
a construção de
um novo edifício.
Foto: Shutterstock

O “Cresce Brasil” veio demonstrar que o papel da engenharia como formuladora e executora de projetos de interesse público
precisa ser retomado, recolocando a valorização da profissão como
prioridade nacional.
Segundo Lessa, a primeira expressão técnica da engenharia se deu
na área militar, depois foi a vez das ferrovias. Com a segunda revolução
industrial, vieram as rodovias, o petróleo, transformações gigantescas.
“Hoje, a profissão se sofisticou tanto que produz sistemas e sequências de
atividades complexas. Com ela, são feitas obras de infraestrutura, edifícios, instalação de fábricas, elaboram-se planos, um projeto ou um sistema
operacional”, destaca.
Nas políticas públicas, a engenharia consultiva é que vai desenvolver, por exemplo, um projeto de saneamento ambiental. É ela que
responde onde se vai buscar água para uma região metropolitana daqui a
30 anos. Tal inteligência técnica estratégica envolve o diálogo entre esses profissionais e arquitetos, geólogos, ecólogos, geógrafos, técnicos e
tem de estar no coração do Poder Executivo – nas três instâncias, federal,
estadual e municipal.
Os PACs (Programas de Aceleração do Crescimento) vieram confirmar as carências nesse campo. A grande maioria dos 5.565 municípios
(90% deles) não tem equipes de engenheiros disponíveis nessas áreas ou
que possam contratar adequadamente. Em consequência, o setor da construção civil tomou para si essa função, que deve ser do Estado.
“Não há país no mundo que tenha dado certo sem uma forte engenharia consultiva”, diz Habert, referindo-se ao exercício de analisar e buscar
soluções para os grandes problemas, planejar para longo prazo e elaborar os
FNE
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A nação chegou a 2012 graduando, em média, 45 mil engenheiros
de todas as áreas por ano, de acordo com estimativas apresentadas por
José Roberto Cardoso, diretor da Poli-USP (Escola Politécnica da Universidade de São Paulo) e coordenador do Conselho Tecnológico do Seesp. A
informação foi publicada no jornal Engenheiro de agosto de 2012. Países
com os quais o Brasil compete internacionalmente formam muito mais. Na
China, são 400 mil por ano. Na Índia, 250 mil e na Coréia do Sul, 80 mil.
A escassez de profissionais tem peso na competitividade nacional em termos de exportação. Em 2009, o País exportou US$ 1,5 bilhão em serviços,
enquanto a Índia, US$ 25 bilhões.
“Engenheiros com experiência e boa qualificação são raros, muito procurados e estão ganhando muito bem”, disse Cardoso. De acordo
com análise efetuada pelo Departamento Jurídico do Seesp sobre essa
valorização, houve um aumento de 20% nos processos de homologações
e demissões principalmente porque os profissionais têm trocado de emprego para ganhar mais. A parte negativa é que ainda falta capacitação
técnica no mercado para atender as exigências das empresas. A maior
dificuldade no preenchimento de vagas ocorre no desenvolvimento de
pesquisas e inovação tecnológica. “A falta de valorização dos profissionais da área tecnológica e, antagonicamente, sua carência em áreas da
engenharia que começam a se mostrar influentes na economia brasileira
são um dos desafios que teremos de vencer na próxima década”, afirma
Thereza Neumann Santos de Freitas, presidente do Senge-CE. Outro aspecto, prossegue ela, é a adequação curricular dos cursos de graduação
da área para a formação de profissionais que atendam a demanda do setor
produtivo, prejudicada pela estagnação econômica por algumas décadas.
“Essa retomada está se dando, mas precisamos ajudar a acelerar, envolvendo entidades, universidades e os nossos sistemas sindical e profissional”, observa Freitas. No cenário atual, outra transformação importante
é percebida por Cardoso: a presença de mulheres – ainda apenas 14% do
total – é cada vez mais buscada.

Reflexos na
atuação sindical
Com o “Cresce Brasil”, o tema do crescimento nacional passou a ser discutido de forma sistemática, enraizando-se na categoria.
“Quando surgiu, sua meta era considerada ousada: a expansão do PIB
(Produto Interno Bruto) de 6% ao ano”, rememora Pinheiro. Abraçada
de forma decidida pela federação, a causa atraiu milhares de profissionais para debates e seminários realizados por todo o País. “Uma
das características desse movimento foi a intensa e continuada discusO desenvolvimento do Brasil
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“O País está
crescendo. Nós
necessitamos de
mais engenheiros
para atender
a essa
demanda do
desenvolvimento.
É nesse contexto
que a FNE
tem papel
fundamental.”
Cláudio Henrique Bezerra
Azevedo

são que ele propiciou”, pontua João Guilherme
Vargas Netto, consultor sindical da FNE. Isso
gerou um enriquecimento sem precedentes na
compreensão da realidade nacional, de sua infraestrutura e necessidades.
Os encontros estaduais organizados
pela federação, em parceria com os sindicatos a ela filiados, deram origem a um banco
privilegiado de ideias para transformar o País.
Tiveram ainda o mérito de aproximar as entidades da FNE e os estudantes de engenharia,
as instâncias políticas do Estado e municípios
e outras categorias. “O ‘Cresce Brasil’ passou a ser um instrumento duplamente valioso.
Por um lado, atingiu o seu objetivo de colocar
a necessidade, e a possibilidade, de o Brasil
crescer. Por outro, deu ganho de qualidade aos
nossos sindicatos que, por meio do debate sobre o desenvolvimento, puderam fortalecer a
sua ação sindical e o trabalho de representar e
defender a categoria”, afirma Pinheiro.

Senges e FNE estão
empenhados em atrair jovens
para os cursos de engenharia.
Acima, estudante trabalha
em pesquisa.
Foto: Acervo FNE

Um efeito ressaltado por Vargas Netto
foi a forte correlação entre os sindicatos de engenheiros que avançaram com o “Cresce Brasil” e a melhoria das suas condições de representação, negociação e luta. “À medida que a
entidade se tornou mais viva, a atividade prioritária dela aflorou”, observa o consultor. “Os sindicatos avançaram na sua presença e prestígio
e passaram a ser mais exigidos nas reivindicações dos seus respectivos
trabalhadores e até dos associados aos majoritários, em negociações
com empresas. Além disso, governos estaduais e prefeituras passaram
a levá-los em conta”, conclui Vargas Netto.
Exemplos não faltam. No Piauí, em janeiro de 2011, o Senge
liderou uma vitoriosa greve de funcionários de um órgão estadual. O
mesmo aconteceu quanto ao Sindicato dos Engenheiros do Acre, que
conduziu a mais longa paralisação da categoria, que durou quatro semanas, encerrando-se em 17 de maio de 2012. No Maranhão, também
houve importantes consequências. Primeiramente, foram realizados
três eventos de grande porte – o seminário “Cresce Brasil – Recursos
hídricos, saneamento e meio ambiente”, em maio de 2006, o “Cresce
Brasil – Debatendo a Grande São Luís”, em maio de 2008, e o “Cresce Brasil – RMGLS (Região Metropolitana da Grande São Luis)”,
em setembro de 2008. Esse processo culminou em instâncias para
aprofundar o desenvolvimento de estudos e proposições para efetivar
a gestão metropolitana.
FNE
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José Carlos Rauen, presidente do Senge-SC e secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Florianópolis, afirma que o movimento foi um forte motivador da administração pública no
seu trabalho pelo desenvolvimento. “O ‘Cresce Brasil’ contribuiu para a
redação do novo Plano Diretor de Florianópolis, que está sendo implementado nos seus aspectos fundamentais, como a construção de dois túneis,
a duplicação da rodovia de acesso ao aeroporto da capital e a construção
de um novo terminal aeroportuário”, enumera. “Colaborou também para
o projeto do metrô de superfície, para ficar em apenas alguns exemplos”,
observa Rauen. Ele continua: “Em Santa Catarina, muito do que se programou em termos de obras efetivamente foi realizado.” Outro mérito do
“Cresce Brasil” foi fomentar o debate sobre energia. “Santa Catarina foi
pioneira desse projeto audacioso. Em 2006, realizamos aqui o primeiro
evento da FNE, ocasião em que abordamos um dos principais temas em
evidência no País, a energia, e isso alavancou novas discussões no estado sobre o término das concessões que se aproxima”, observa Carlos
Abraham, diretor financeiro da FNE.
Na memória de muitos sindicalistas, ficaram registrados momentos significativos do “Cresce Brasil”. Gerson Tertuliano, presidente do
Senge-GO, recorda sua participação no VII Conse (Congresso Nacional
dos Engenheiros), em São Paulo, em 2009. “Incentivado pelo discurso
de um vereador de Manaus em defesa da Amazônia, eu falei da inclusão da defesa do bioma Cerrado, talvez o que tem maior biodiversidade
do mundo, e está, sendo a cada dia mais devastado.” Goiânia sediaria,
em 2011, uma das iniciativas regionais preparatórias para o 1º Encontro Nacional da CNTU. “A partir desse evento, ficou estabelecido um
sentimento único e de parceria entre os diversos poderes constituídos e
a sociedade para propor soluções aos mais diversos problemas de uma
grande metrópole, que é Goiânia”, lembra Tertuliano.
O impacto do “Cresce Brasil” também foi sentido em São Paulo, fortalecendo o Seesp como polo importante da vida político-sindical no estado.

Uma proposta de
formação para o
engenheiro do século XXI
O movimento evidenciou a falta de engenheiros para desenvolver o Brasil e a preocupação crescente com a qualidade da formação,
ratifica Fernando Palmezan, diretor do Seesp. “Vimos que era necessário formar especialistas com uma visão integradora das engenharias e
voltados à inovação”, explica. Partindo dessa constatação, o Sindicato
em São Paulo deu início a mais uma discussão ousada: a criação de
uma faculdade de engenharia.
O desenvolvimento do Brasil
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“Ao discutir
propostas para
superação da
crise com grande
participação da
categoria, a FNE
contribuiu para
a tomada de
consciência dos
profissionais da
engenharia sobre
o seu papel no
processo de
desenvolvimento”
José Luiz Azambuja, Presidente
do Senge Rio Grande do Sul e
diretor Regional Sul da FNE

Práticas mais seguras e nova
norma regulamentadora foram
apresentadas no 1º Fórum
Nacional Trabalho em Altura –
NR 35, promovido pela FNE e
pelo Isitec (Instituto Superior de
Inovação e Tecnologia).
Foto: Shutterstock

O tema amadureceu, ganhou força e empolgou a categoria, dando impulso à proposta de
uma escola para preparar um novo
profissional para enfrentar os desafios do século XXI, incluindo
graduação, cursos de extensão e
pós-graduação. Como resultado,
foi criado o Isitec (Instituto Superior de Inovação e Tecnologia),
que inaugurou suas atividades em
educação continuada em junho de
2012. “Queremos formar profissionais educados em uma cultura
de inovação, aptos a buscar soluções aos desafios do setor produtivo e atuar nos mais diversos segmentos da economia”, diz Palmezan,
que é um dos coordenadores da nova escola.

rio apontar sua urgência. “O motivo maior foi o número excessivo de mortes em quedas de altura”, lembra José Manoel Teixeira, diretor do Seesp e
representante da FNE na CTPP (Comissão Tripartite Paritária Permanente)
instituída pelo MTE para elaboração da norma. Representam 40% do total
de 2.500 acidentes fatais a cada ano.

“Qualquer iniciativa voltada à melhoria das condições de existência da humanidade e ambientais deve empregar processos e produtos com
conteúdos tecnologicamente inovadores, combinando a máxima qualidade
possível com custo razoável”, define Antônio Octaviano, ex-presidente da
FNE e diretor-geral do Isitec. A meta é “gerar soluções que, por serem
competitivas, atinjam grandes contingentes de pessoas e contribuam para
melhorar o mundo em que vivemos”, diz.

A confederação dos
trabalhadores liberais
universitários

A escola constituiu um corpo docente com essa visão e assegurou
recursos didáticos avançados. Além do trabalho em projetos inovadores, a
cooperação internacional também será estimulada, para que os alunos interajam com grupos de outros países. Também é sua proposta promover a
interação com as empresas, com o objetivo de possibilitar que os estudantes aprendam a solucionar os problemas que se apresentam no cotidiano da
engenharia voltada à inovação.

Proteção para quem
trabalha em altura
Foi em parceria com esse instituto que a FNE realizou, em agosto
de 2012, o 1º Fórum Nacional Trabalho em Altura – NR 35. “Eventos
como esse posicionam o Isitec na liderança de processos e projetos de
inovação, que visam entender, discutir, gerar melhores práticas e apoiar regulamentações tão necessárias para setores como os sensíveis ao trabalho
nas alturas e aos riscos gerados por ele”, enfatiza Octaviano.
A proposta de se criar uma NR específica surgiu em 2010, por solicitação ao Ministério do Trabalho e Emprego feita pela FNE, após semináFNE
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A NR foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) no dia
27 de março último. “A utilização de normas técnicas exige mudança
cultural e de postura, sendo ainda essencial para os processos de desenvolvimento tecnológico”, frisa Octaviano. “Com frequência, impera uma visão imediatista. A não adoção de equipamentos individuais e
coletivos de trabalho e o não treinamento adequado dos profissionais,
que podem gerar lucros de curto prazo, podem dar origem a causas
judiciais e, pior, a perdas humanas e materiais irreparáveis.” Mas o
momento favorece mudanças positivas.

Em meio a essas discussões, foi criada no ano de 2006
a CNTU (Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais
Universitários Regulamentados),
inicialmente numa conjugação
de esforços da FNE e outras duas
federações: dos economistas e nutricionistas – essa última categoria
posteriormente se fazendo representar pelos sindicatos do Mato
Grosso do Sul, Pará, Pernambuco
e São Paulo. Somaram-se ainda
as federações dos odontologistas, farmacêuticos e médicos. Em
2012, essa entidade lançou a revista Brasil Inteligente, na qual
reúne as preocupações e propostas
formuladas como parte da campanha “Brasil Inteligente”.

A publicação foi entregue,
em agosto do mesmo ano, a Marco Antônio Raupp, ministro da
Ciência e Tecnologia, por Allen
Habert, que é também diretor de
Articulação Nacional da CNTU.
Uma importante campanha da
confederação propõe a criação
de uma lei que garanta ao menos
12 dias por ano (96 horas) de licença remunerada para que os
profissionais possam se dedicar
à educação continuada. É o equivalente a 5% dos dias úteis trabalhados. A CNTU sugere também
a formação de um fundo de financiamento a esse programa, com
recursos públicos e privados. A
iniciativa teria amparo na Constituição Federal, artigo 218, pará-
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Capa da revista Brasil
Inteligente, lançada em 2012,
que reúne propostas da
CNTU. A publicação
está disponível no
site www.cntu.org.br
para download.

grafos 3º e 4º, que preveem estímulo ao investimento em recursos humanos. “Para dar um salto
no desenvolvimento econômico,
o Brasil precisa de inovação. E
para isso, precisamos investir
em cérebros. Significa garantir as condições para que cada
profissional possa ser retreinado
sem prejuízo para os seus vencimentos”, afirma Habert.

copa

2014 o legado que se espera

Com a escolha do Brasil para sediar a Copa do Mundo
de 2014, um momento ímpar se ofereceu à engenharia nacional.
Após 64 anos, o País abrigaria pela segunda vez o maior evento
esportivo do globo, em sua 20ª edição. Para receber as 32 seleções nacionais em 64 partidas de futebol, o Brasil contará com
12 cidades-sede.

Anunciava-se, portanto, um momento privilegiado para
a aplicação das diretrizes gestadas no âmbito do projeto “Cresce
Brasil + Engenharia + Desenvolvimento” aos melhoramentos de
infraestrutura nacional que teriam início. As exigências para a
preparação do evento colocavam em evidência o tema estratégico do desenvolvimento associado ao futebol, assunto de extrema
popularidade no País. Era uma bola ajeitada na boca do gol. Nesse contexto, surgiu o “Cresce Brasil – Copa 2014”.
No lançamento da nova etapa do programa, em janeiro
de 2011 em Teresina, Piauí, um documento-base da FNE afirmava que a realização do mundial no Brasil deveria ser compreendida como um momento-síntese de análise e proposições para
a continuidade do desenvolvimento nacional, pela vertente do
crescimento econômico. De fato, o impacto da Copa superaria a
esfera esportiva, contribuindo para o reposicionamento do País
no cenário global, juntamente com dois outros eventos a serem
sediados no Brasil: a Copa de Futebol das Confederações, em
2013, e as Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro, em 2016.
“Identifica-se a possibilidade da afirmação política e econômica renovada da presença brasileira no mundo, por meio de sua
capacidade de coordenação e planejamento internos na realização segura e satisfatória de um evento grandioso e associada à
valorização empresarial, laboral e governamental”, analisou o
economista Marcio Pochmann, um dos consultores do “Cresce
Brasil – Copa 2014”, em uma nota técnica escrita em 2011 sobre
a qualificação profissional para megaeventos esportivos.
Considerando esses aspectos, no documento-base da
nova etapa do programa, a FNE chamava a atenção para aspectos que transcendiam as questões técnicas e financeiras. Por
exemplo, o caráter múltiplo das instâncias que necessariamente
precisam se articular, tais como a Fifa (Federação Internacional
de Futebol Associado), a CBF (Confederação Brasileira de Fu-
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tebol), governo, empreiteiros, patrocinadores, investidores, empresas de turismo, meios de comunicação e organismos de fiscalização como os tribunais de
contas e ministérios públicos. A federação alertava que o sucesso da empreitada
dependeria em boa medida da criação de mecanismos de arbitragem, de consensos e da política estabelecida para conduzir o processo.
Ao promover o “Cresce Brasil – Copa 2014”, a FNE também sinalizou
a oportunidade ímpar de combater a atitude de descrença nas capacidades e potenciais nacionais. Uma espécie de “complexo de vira-lata”, como bem definiu
a expressão cunhada pelo dramaturgo e escritor Nelson Rodrigues referente à
inferioridade em que o brasileiro se coloca face ao resto do mundo. Na visão da
federação, a cobertura dos preparativos do evento pelos principais veículos de
comunicação de massa do País já dava indícios de enveredar pela tendência ao
descrédito e pela espetacularização das dificuldades e desafios que naturalmente
cercam iniciativas desse porte. Na visão do consultor da FNE Artur Araújo, especialista em Copas do Mundo, um dos mais importantes legados do processo preparatório será justamente a superação dessa imagem. “Vamos romper com a ideia
O desenvolvimento do Brasil
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Ato de assinatura do
termo de cooperação
entre o Ministério
do Esporte e a federação
em 30 de março de 2012.
Foto: hudson barros

As iniciativas foram um chamamento ao protagonismo que levou, em
30 de março de 2012, durante a abertura do seminário “O mundial e o desenvolvimento”, em Manaus, à celebração de um termo de cooperação técnica
entre o Ministério do Esporte e a federação. O encontro foi promovido por
esses atores, o Senge local e o Crea-AM (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia). Teve o apoio do governo do Amazonas, Sinduscon-AM (Sindicato da Indústria da Construção Civil), Prefeitura de Manaus e Sistema
Fieam (Federação das Indústrias do Estado do Amazonas), Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) e Mútua – Caixa de Assistência
dos Profissionais do Crea. Tratava-se de um
acordo inédito entre uma federação sindical e
o governo. A partir daquele momento, passaria
a haver uma ação conjunta entre as entidades
filiadas à FNE e o Ministério, especialmente
no acompanhamento das obras dos estádios,
essenciais à Copa, mas também dos projetos
de infraestrutura. Na assinatura do compromisso, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo,
destacou: “Por não estar vinculada ao governo
e tampouco aos interesses privados da Copa, a
FNE pode nos prestar um serviço relevante de
interesse público nacional.”
FNE
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Carta de Manaus

Frente a esses componentes políticos, a FNE decidiu empreender um
esforço de análise dos elementos que compõem o cenário pré-Copa para garantir que as decisões e escolhas sejam guiadas por fatos e condições objetivas, em vez de servir a intenções e vontades. Para avançar nessa direção,
apoiou-se em sua bem-sucedida experiência em edições anteriores do “Cresce
Brasil”, deflagrando seminários em cidades escolhidas para sediar o mundial.
Sob a perspectiva do megaevento, foram então selecionadas dez macroáreas:
mobilidade urbana, energia, telecomunicações, segurança, recursos humanos,
estrutura portuária e aeroportuária, saneamento, hotelaria e turismo, estádios
e estruturas de apoio e financiamento. Para discutir aspectos gerais e locais de
cada um desses temas, foram escalados palestrantes como Araújo, Pochmann
e Marcelo Zuffo, professor livre-docente do Departamento de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Ivan Mello, da
Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, discorreu
sobre os legados da Copa do ponto de vista do governo. A dinâmica teve a finalidade de incentivar o engajamento de representantes dos poderes públicos,
da sociedade civil e da categoria na avaliação do saldo econômico, social,
cultural e estrutural que o mundial pode proporcionar à nação. Sob essa ótica,
a FNE programou seminários em São Paulo, Manaus e Cuiabá (esses realizados até setembro de 2012), além de Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Natal,
Curitiba, Salvador, Rio de Janeiro e Brasília.

Neste documento, a FNE destaca a importância da Copa para
o País e sintetiza as discussões realizadas durante o seminário

“A FNE e o
Ministério do
Esporte firmaram
parceria
com vistas à
detecção das
oportunidades
que um evento
internacional da
magnitude da
Copa do Mundo
propicia
ao País.”

da incapacidade de fazer e demonstrar a capacidade da engenharia brasileira,
que ganhará espaço no mercado internacional”, apontou.

Deste barranco do Rio Negro e sua confluência com o Amazonas, por onde, em 1637, passou
o capitão Pedro Teixeira, com a determinação de anexar terras ao território que viria a ser o Brasil e
de onde o tuxaua Ajuricaba liderou a resistência do povo brasileiro em formação à opressão colonial,
lançamos esta Carta de Manaus como testemunho do seminário “O mundial e o desenvolvimento”,
parte integrante do projeto “Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento”, realizado em 30 de
março de 2012.
A Federação Nacional dos Engenheiros e o Ministério do Esporte deram as mãos para construir uma parceria com vistas à detecção das oportunidades que um evento internacional da magnitude
da Copa do Mundo de Futebol propicia ao país-hospedeiro em geral e às cidades-sedes em particular.
A engenharia, como técnica e arte de viabilizar a grande aventura do progresso da humanidade,
está associada ao desenvolvimento do Brasil em todos os setores, inclusive o das ideias emancipadoras
que ainda hoje são atuais. Tal sintonia pode ser resumida na figuras de Tiradentes, que no século XVIII
idealizou obras de canalização de rios, e José Bonifácio de Andrada e Silva, engenheiro de minas e da
política que arquitetou o processo de fundação institucional do Brasil.
O esporte, que remonta à canoagem e ao arco e flecha dos índios, passando pela capoeira dos
escravos e atingindo o ápice da perfeição lúdica no futebol-arte, firmou-se como um elemento da identidade nacional e um fator de desenvolvimento material e espiritual do povo brasileiro.
Além da grande festa do futebol que galvaniza a atenção de 3 bilhões de pessoas, a Copa é a
ocasião oportuna para que o Brasil identifique deficiências em seu processo civilizatório e as supere,
com inovações e melhoramentos que venham a constituir um legado de múltiplos efeitos.
As linhas-mestras do seminário “O mundial e o desenvolvimento” reforçam a necessidade
de fortalecimento de um projeto nacional com inclusão social, ao longo do qual o setor produtivo e
o aparelho de Estado articulem a inserção não só competitiva como protagonista do nosso país no
cenário global.
Com essa visão de um caminho ao mesmo tempo interdependente e autônomo, que passa pela
etapa da Copa de 2014, o Estado brasileiro programa investimentos estimados em R$ 26 bilhões, que
desdobrarão aplicações vultosas da iniciativa privada. No período de 2010 a 2014, serão movimentados R$ 142,39 bilhões adicionais no País. Até 2019, os investimentos vão agregar R$ 183,2 bilhões ao
Produto Interno Bruto.
As grandes obras físicas em curso no País estão a cargo da engenharia nacional, reconhecida mundialmente por sua capacidade de erguer soluções onde surgem problemas, construindo uma
plataforma compatível com a competência produtiva e o talento do povo brasileiro. Sobressaem os
12 grandes estádios em reforma ou construção, que se alinharão entre os mais modernos do mundo,
além das obras de mobilidade urbana e infraestrutura aeroportuária, e outras de projetos inovadores
nos setores da indústria, do turismo em geral e, dentro dele, na arte da hospedagem que distingue o
Brasil na comunidade internacional. Um saldo estratégico da Copa de 2014 será a capacitação de mão
de obra em ramos estruturantes do desenvolvimento nacional.
Áreas como a de segurança, com a ressalva de que o Brasil é um país pacífico e sem inimigos,
e telecomunicações, na qual se alocam investimentos de R$ 64 bilhões para montagem de redes inéditas de transmissão de voz e dados de terceira e quarta gerações, serão dinamizadas com soluções
que atendam às demandas da sociedade brasileira. Destacam-se ainda iniciativas em outros ramos do
conhecimento em que a pesquisa nacional atinge picos de vanguarda, a exemplo da neurociência, na
qual a engenharia oferece contribuição decisiva.
O seminário “O mundial e o desenvolvimento” encerra-se com a convicção de que os desafios
da Copa de 2014 serão superados e sua principal herança será o cumprimento de mais uma etapa na
construção de um país soberano, próspero e voltado ao atendimento das necessidades de seu povo.
Manaus, 30 de março de 2012.
O desenvolvimento do Brasil
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TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ME/
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE CELEBRAM ENTRE SI A UNIÃO FEDERAL POR
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE E A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS
A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO
DO ESPORTE, localizado na Esplanada dos Ministérios, Bloco “A”, 7º e 8º andares, em Brasília/DF,
CEP: 70.054-906, doravante denominado ME, neste ato representado pelo Ministro de Estado, Senhor
JOSÉ ALDO REBELO FIGUEIREDO, portador da
Carteira de Identidade n. 29.954.954-9, expedida em
11/05/1994, e do CPF nº 164.121.504-63, no uso das
atribuições que lhe confere o Decreto s/nº, publicado
no DOU de 28 de outubro de 2011, e a FEDERAÇÃO
NACIONAL DOS ENGENHEIROS, localizada no
Setor de Diversões Sul, Edifício Eldorado, Bloco D,
salas 106/109, em Brasília/DF, inscrita sob o CNPJ
nº 92.675.339/0001-06, fundada em 25 de fevereiro
de 1964, Carta Sindical de 29 de dezembro de 1965,
com sede e foro na cidade de Brasília/DF, neste ato
representado por seu Presidente, Senhor MURILO
CELSO DE CAMPOS PINHEIRO, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 6327333 e CPF/MF sob o n.º
952.322.818-87, considerando que o Decreto de 14
de janeiro de 2010, do Presidente da República, criou
Comitê Gestor para definir, aprovar e supervisionar
as ações previstas no Plano Estratégico das Ações
do Governo Brasileiro para a realização da Copa do
Mundo FIFA 2014 - CGCOPA 2014; considerando
que o Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a realização da Copa do Mundo FIFA
2014, constitui-se conjunto de ações governamentais voltado ao planejamento e à execução das ações
necessárias ao bom desenvolvimento do referido
evento no Brasil; considerando que o Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a
realização da Copa do Mundo FIFA 2014 envolve
investimentos e obras de engenharia, inclusive relacionadas à infra-estrutura, trazendo importantes
melhorias para a população; RESOLVEM celebrar
o presente TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, mediante as seguintes cláusulas e condições a
seguir estipuladas:

FNE

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1. Constitui objeto do presente TERMO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA a cooperação entre as
partes celebrantes, visando uma ação conjunta para
que os projetos, obras e prestação de serviços de
engenharia relacionadas ao evento Copa do Mundo
FIFA 2014, que será realizado no Brasil, sejam desenvolvidos com transparência, eficiência, sustentabilidade e segurança.
Parágrafo Único – A implementação do presente Termo de Cooperação Técnica se dará por meio
das ações previstas nas cláusulas do presente.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS AÇÕES DA
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS
2. A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS analisará os projetos, obras e serviços
de engenharia para a infraestrutura e atividades relacionadas ao evento Copa do Mundo FIFA 2014 e através de relatórios específicos sugerirá ao ME intervenções necessárias para o êxito do evento.
2.1. A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS elaborará e encaminhará estudos que
tragam informações quanto ao cenário e projeção de
desenvolvimento dos locais de realização do evento
Copa do Mundo FIFA 2014.
2.2. A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS
ENGENHEIROS colaborará, podendo realizar,
individualmente ou em conjunto com o ME, cursos, eventos de aperfeiçoamento e/ou capacitação, promoção de debates e seminários, tendo
como objetivo assuntos relativos à Copa do Mundo FIFA 2014.
2.3. A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS colaborará, individualmente, ou em
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conjunto, com ações de promoção na mídia relativamente aos trabalhos simultâneos com o ME, por meio
de seus veículos de comunicação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS
COMPROMISSOS DO ME
3. O ME compromete-se a manter a FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS informada
acerca das ações desenvolvidas.
3.1. O ME compromete-se a informar a FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS quais as
sugestões acatadas relativas às execuções de projetos e
obras de engenharia.
CLÁUSULA QUARTA – DOS CUSTOS
4. A execução das atividades decorrentes do
presente Termo não envolverão transferência de recursos financeiros entre os partícipes, de modo que
será objeto de instrumento específico o estabelecimento das obrigações de cada uma das partes envolvidas e a discriminação e forma de execução e pagamento das ações.
CLÁUSULA QUINTA – CASOS OMISSOS
5. Os casos omissos no presente Ajuste serão
resolvidos de comum acordo entre as partes, podendo
ser firmados, se necessário, Termos Aditivos que farão
parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA OITAVA – DAS
DISPOSIÇÕES GERAIS
8. A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS e o ME designarão, em até 10 (dez)
dias contados da assinatura deste Instrumento, mediante expediente próprio, os interlocutores para a
consecução dos objetivos aqui propostos.
8.1. A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS e o ME reconhecem que não poderão
utilizar as informações reciprocamente recebidas
para quaisquer outros fins não especificados neste
Instrumento ora firmado.
8.2. As partes respeitarão a condição de
sigilo imposta com a assinatura do presente instrumento, obrigando-se reciprocamente à prévia
e expressa autorização quanto a quaisquer divulgações das informações obtidas por meio deste
Acordo de Cooperação.
8.3. A eficácia deste Instrumento e de seus
aditamentos fica condicionada à sua publicação, sob
a forma de extrato, no Diário Oficial, às expensas e
por iniciativa do ME.
8.4. As comunicações relativas a este instrumento poderão ser efetuadas se entregues diretamente aos participes, mediante protocolo, ou por correspondência, telegrama, fax, mensagens eletrônicas.
CLÁUSULA NONA – DO FORO

CLÁUSULA SEXTA – ALTERAÇÃO
E DENÚNCIA
6. O presente instrumento poderá ser alterado
em qualquer de suas cláusulas, mediante Termo Aditivo, bem como denunciado, por escrito, a qualquer
tempo, independentemente de prévia notificação, no
caso de inadimplemento das obrigações assumidas,
ou, por conveniência das partes, mediante notificação
com antecedência de 30 (trinta) dias.

9. Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Brasília/DF, para dirimir quaisquer questões jurídicas porventura suscitadas em
decorrência deste Termo que não puderem ser solucionadas por consenso. E por estarem assim as Partes acordadas, firmam o presente em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas
abaixo discriminadas.

CLÁUSULA SÉTIMA – VIGÊNCIA

Manaus, 30 de março de 2012.

7. O presente Termo de Cooperação Técnica
vigorará a partir da data de sua assinatura pelo período
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual
período, observando o limite de sessenta meses, mediante Termo de Aditamento.
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ALDO REBELO
Ministro de Estado do Esporte
MURILO CELSO DE CAMPOS PINHEIRO
Presidente da FNE
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proporcionadas pela copa

as reflexões

Em uma análise feita em agosto de 2012, suas dúvidas recaíam
sobre as obras de mobilidade urbana, um dos legados mais esperados
pela população das grandes cidades brasileiras. Araújo lamentava que
alguns gestores não tivessem aproveitado o momento da Copa, caracterizado por um clima propício à liberação de recursos para projetos de
infraestrutura. “Municípios como São Paulo e Manaus demoraram muito
a decidir o que fariam, se seriam os corredores de ônibus (BRT), VLT
(Veículo Leve sobre Trilhos), metrô ou outra coisa”, descreveu o consultor. Na gênese desse aparente descompasso, no entanto, ele identificou
um problema de definição política. “Os municípios têm autonomia e disponibilidade de recursos, mas o processo decisório depende do que cada
prefeito considera prioritário”, observou. Muitas vezes, não é mobilidade urbana, não é saneamento, não é internet pública.

Apresentado em abril de 2012 pelo governo federal, um balanço
das obras do mundial mostrava que 40% ainda não tinham sido iniciadas,
o que correspondia a valores da ordem de R$ 10 bilhões do investimento
total de R$ 23 bilhões para a Copa de 2014. Em relação aos aeroportos,
das 31 intervenções previstas, 13 estavam em fase de licitação e planejamento. Elas representam R$ 4,5 bilhões dos R$ 7,4 bilhões destinados
ao setor. As obras nos portos de Santos, Manaus e Rio de Janeiro também
não haviam saído do papel.

Ainda assim, na visão de Araújo, os deslocamentos do público
para ver os jogos não seriam prejudicados. Afinal, as cidades brasileiras
estão acostumadas ao ir e vir das multidões em dia de final de competição
e têm planos para organizar o fluxo nesses momentos. Em suas palavras,
“o grande problema é que o importante legado que daí poderia vir será
menor do que o previsto”. Nas palestras ministradas em cidades-sede da
Copa, Araújo enfatizou o impacto positivo sobre a mobilidade produzido
pelos Jogos Olímpicos em cidades como Barcelona e Atlanta. “Houve
uma mudança na forma como as pessoas se deslocavam em função do
evento. Aconteceu uma grande melhoria.” Estudioso da dinâmica e do

Quanto aos estádios, a previsão do governo era que 80% das 51
ações estivessem finalizadas até 2013. Outras dez seriam concluídas em
2014. Até abril, cerca de 45% não tinham começado, representando quase
R$ 4,8 bilhões. Na avaliação do governo federal, o andamento no Recife e
em Cuiabá estava abaixo do ritmo previsto.
Na avaliação do ministro Aldo Rebelo, porém, os dados eram positivos. O número de obras começadas crescera 76% desde o último balanço de investimentos, em setembro de 2011. Na ocasião, ele explicou
que requisitos necessários muitas vezes retardavam o início, mas garantiu
que a execução seria adaptada ao tempo disponível. À imprensa, Rebelo
declarou que o governo não trabalhava com o conceito de atraso e que o
andamento das obras guardava completa sintonia com a data de entrega.
O consultor da FNE Artur Araújo também se mostrou otimista nos
debates sobre o mundial nas cidades-sede da Copa. “A grande maioria
dos estádios cumprirá seus cronogramas, assim como os aeroportos, os
projetos de comunicações e de segurança pública”, disse o especialista em
administração hoteleira, que atuou na Embratur (Empresa Brasileira de
Turismo) e acompanhou a preparação de diversos desses eventos.
FNE
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O Brasil tem tradição na realização de eventos de grande porte
em estádios, especialmente em futebol. Abaixo, arquibancada
do Maracanã, no Rio de Janeiro, em dia de jogo.
Foto: Shutterstock
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legado dos megaeventos esportivos, Araújo defendia que se houvesse
vontade e dinheiro, qualquer das ações previstas sairia do papel antes
do evento. Essa relação vale para a economia e para o encarecimento à
medida que se aproxima o prazo previsto de conclusão.
Uma avaliação das fontes de financiamento das obras da Copa
mostraria ao especialista que a participação da iniciativa privada ficara
aquém do esperado. Segundo Araújo, não houve, até 2012, condições
convidativas para o empresariado investir. “As taxas de retorno não foram boas”, resumiu. Com algumas exceções. “Em São Paulo choveu
candidato para fazer estádios, e a privatização dos aeroportos foi um
sucesso”, pontuou.

“Precisamos
colocar o
País em outra
trajetória, com
a preocupação
de olhar para
outros centros
urbanos.”
Marco Aurélio Cabral Pinto

Quanto ao risco de os estádios superdimensionados se tornarem
obsoletos após o mundial, os chamados “elefantes brancos”, o consultor
ponderou que algumas arenas só seriam viáveis se fossem planejadas para
ter múltiplos usos. Na África do Sul, sede da última Copa, houve situações
do tipo. A saída para estádios como os de Manaus, Natal e Cuiabá seria
desenvolver planos de adaptação física e de marketing.
Nesse aspecto, Leon Cláudio Myssior, do Sinaenco (Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva), observou
que a maior parte dos projetos desconsidera sua inserção urbana e herda
especificações e diretrizes dos europeus feitos nos mundiais de 2006 e
2010. Outro desafio, para ele, é evitar o desabastecimento de insumos,
materiais, equipamentos, recursos humanos qualificados, além de empresas de projeto, gerenciamento e consultoria. “Precisamos treinar pessoas,
investir nas indústrias para não ter que importar” recomendou Myssior.
Na sua concepção, no campo da mobilidade, faltam projetos estruturados sobre visões metropolitanas completas, bem como específicos
por temas como transporte público, acessibilidade, infraestrutura de sanea
mento, energia, telecomunicações, hospitalidade, turismo e saúde, com
planos diretores maduros.
Para o consultor Marco Aurélio Cabral Pinto, a grande pergunta
é como utilizar eventos esportivos como a Copa do Mundo e os Jogos
Olímpicos para transformar os locais. Professor da UFF (Universidade
Federal Fluminense), ele acredita que o Brasil tem a chance de repensar
o seu processo de urbanização desordenada e de elevada desigualdade a
partir da discussão dos investimentos que virão nos próximos sete anos
para ambas iniciativas. “Precisamos colocar o País em outra trajetória,
com a preocupação de olhar para outros centros urbanos.” Cabral Pinto
defende propostas complementares aos projetos de infraestrutura para a
Copa, como a humanização dos espaços urbanos, a inclusão de planos
municipais para desenvolvimento de parques e jardins e de ciclovias,
encomendas públicas a artistas e arquitetos e a realocação de populações
de risco e planos de reflorestamento.
FNE
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Trabalho qualificado e
grandes eventos esportivos
Em nota técnica escrita para o “Cresce Brasil – Copa do Mundo”,
Pochmann examinou o tema do trabalho qualificado e sua conexão com
os grandes eventos esportivos. Segundo o autor, estimativas preliminares
indicam o surgimento de 710 mil postos permanentes e temporários até a
realização da Copa. É o equivalente a cerca de 10% dos empregos formais
gerados atualmente em todo o País.
Pochmann recuperou informações do mundial de 1950, realizado
no Brasil, para traçar um paralelo com o momento atual. Foi a primeira
Copa depois do fim da Segunda Guerra Mundial e representou um grande
desafio para o País, que ainda se encontrava na condição de nação agrária.
Fora do continente europeu, evidenciou a importância das transformações
econômicas e sociais ocorridas no Brasil, que vivia em pleno regime democrático (1945–1964). As seis cidades então definidas para as competições
(Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo) foram remodeladas em maior ou menor medida para receber o evento.
Por concentrar a maior parte das partidas, a capital fluminense contou com
mais investimento. Ali foi erguido o monumental Maracanã, que abriu as
portas para 199.854 pagantes na partida final, como registra o economista.
A outra cidade que construiu um estádio para a Copa de 1950 foi Belo
Horizonte. As demais reformaram estádios que já existiam. Naquele perío
do, a maior parte da força de trabalho brasileira se concentrava no meio
rural, sem regulação pública e representação sindical. “O salto ocorrido no
movimento migratório interno se mostrou mais do que compatível com o
atendimento dos picos de demanda de mão de obra urbana, especialmente
nas atividades de infraestrutura nas cidades-sede (remodelação urbanística
e viária)”, analisou Pochmann.
O cenário em que ocorrerá a Copa de 2014 encontra um
País diferente. Acredita-se que o
evento poderá atrair um universo
de até 1 milhão de novos turistas,
promover avanços em infraestrutura e um salto tecnológico sem
precedentes. A maior parte da
população ocupada encontra-se
no setor de serviços e há ampla
regulação pública do trabalho,
ainda que não atinja a totalidade.
“A economia está aquecida, convivendo com a estranha combinação do desemprego com a escasO desenvolvimento do Brasil
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sez da mão de obra localizada em determinados setores e regiões geográficas”, frisou ele. De acordo com sua explanação, a sequência do segundo
PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), simultaneamente à realização dos megaeventos esportivos no País, tende a agravar o problema da
oferta qualificada da força de trabalho.
Estão previstas diversas obras de infraestrutura urbana nas cidades-sede da Copa no Plano Estratégico das Ações do Governo Brasileiro
para 2014, estimadas em R$ 23,8 bilhões. Além disso, haverá investimentos em hotelaria, restaurantes, equipamentos e em sustentabilidade
ambiental. Nesse contexto, o tema da qualificação profissional se apresenta como um dos requisitos para dar concretude ao potencial legado
do mundial às cidades-sede e seus habitantes. Por outro lado, a carência
de mão de obra capacitada pode se transformar em entrave ao desenvolvimento nacional, quando não em constrangimento adicional ao avanço
adequado da Copa no Brasil. “Nesse contexto de expansão das atividades, cabe considerar elementos de determinação da oferta laboral, especialmente derivada das engenharias, tendo em vista suas interligações
com outras categorias profissionais”, destacou.
Uma análise do processo de formação na área no País mostra que o
setor é constituído a partir de duas centenas de universidades, 127 centros
de ensino superior e quase 2 mil faculdades e institutos de educação tecnológica. Esses são responsáveis pela absorção de quase 6 milhões de alunos
– dados do Censo de Educação Superior. Porém, do total, apenas 830 mil
pessoas se graduam anualmente, o que equivale a menos de 26% do total
de vagas ofertadas no período. “As engenharias registram elevados índices de evasão, o que impõe baixa quantidade de concluintes dos cursos
de graduação e um desperdício de recursos humanos e financeiros para
vagas não ocupadas ou ocupadas por período demasiadamente longo”,
apontou Pochmann.
Ele identificou também
problemas qualitativos. Dos concluintes em 2008, por exemplo,
42,3% são oriundos de instituições de nível superior com baixo desempenho na proficiência
acadêmica, de acordo com informações do Inep/Enade (Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais/Exame Nacional
de Desempenho de Estudantes)
daquele ano. E apenas um em
cada grupo de quatro graduados
provém daquelas que se situam
na outra ponta.
FNE
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Para completar o quadro preocupante, a oferta de engenheiros formados no Brasil não se encontra plenamente absorvida nas atividades tradicionais da área. De um total estimado em 500 mil, há menos de 1/3 exercendo a profissão. “Se a economia brasileira vier a crescer 6% em média
nos próximos quatro anos, por exemplo, a demanda por engenheiros em
2014 pode chegar a quase 650 mil. É em função disso que a formação de
mão de obra qualificada requer atenção”, ressaltou Pochmann.
Garanti-la é uma das medidas aplicáveis no período que antecede
a Copa, segundo indicou em sua nota técnica. Além disso, ampliar o número de vagas, bem como conter a enorme evasão de estudantes. E ainda,
realizar cursos de readaptação às atividades de engenharia. “O processo
de formação no próprio local de trabalho pode ser uma oportunidade a ser
desenvolvida com apoio das instituições de representação dos trabalhadores e do governo federal. Isso inibiria, por exemplo, o veto à contratação
de profissionais sem prévia experiência”, salientou. Também a restrição à
elevadíssima rotatividade contratual permitiria que os investimentos dessa
ordem pelas empresas se transformassem em garantia de estabilidade.
Estudos sobre o papel dos investimentos esportivos mundiais revelam que a melhora das infraestruturas urbanas e tecnológicas abre a possibilidade de também elevar as condições de vida da população, especialmente
nas chamadas cidades-sede. Os Jogos Olímpicos de 1992, em Barcelona,
permitiram a revitalização urbana da cidade espanhola, com ampliação de
15% nos projetos viários e 17% no sistema de tratamento de esgoto, comparativamente ao ano de 1989. Em função disso, constatou-se também que
a taxa local de desemprego decresceu de 18,4% em outubro de 1989 para
9,6% em julho de 1992, enquanto a quantidade de empregos foi elevada em
2,5 vezes no mesmo período. Em Sydney, na Austrália, foi possível constatar o crescimento de US$ 1,4 bilhão do Produto Interno Bruto. Os empregos
ampliaram-se e elevou-se a demanda por mão de obra qualificada.
Em relação ao emprego, todo esse conjunto de investimentos, para
se tornar realidade, precisa de uma forte coordenação e articulação estratégica, motivando o setor privado em parcerias comprometidas com
o crescimento econômico. “Nesse caso, a existência de mão de obra de
qualidade assume centralidade inegável”, disse Pochmann. O economista
avaliou que a realização da Copa e dos Jogos Olímpicos deverá responder
por cerca de 10% de toda a geração de vagas a cada ano. O que equivale
a 200 mil novas ocupações permanentes e temporárias no período, tendo
em vista a concentração dos investimentos em diversas atividades econômicas urbanas. “A problemática da escassez de mão de obra qualificada
ronda o País, sendo mais grave em determinados setores produtivos e localidades. Pode, inclusive, se transformar em obstáculo ao atual ciclo de
expansão econômica, quando não impeditivo ao curso das obras voltadas
aos eventos esportivos”, alertou. Para ele, o planejamento e organização
da temática tornam-se necessários e urgentes enquanto oportunidade de
restabelecer funcionalidade adequada ao Sistema Nacional de Emprego,
O desenvolvimento do Brasil
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“A problemática
da escassez de
mão de obra
qualificada pode
se transformar
em obstáculo
ao atual ciclo
de expansão
econômica,
quando não
impeditivo
ao curso das
obras voltadas
aos eventos
esportivos.”
Marcio Pochmann

com aperfeiçoamento da base formativa e das regras nas relações do trabalho. O esquema tripartite para tanto poderia ser de grande utilidade neste
momento em que o tempo se limita frente aos prazos finais dos eventos.
Deve-se considerar, como mostrou Pochmann, que as cidades-sede
definidas para a Copa respondem por 41,7% do desemprego nacional e
33,3% da ocupação formal do ano de 2009, o que indica ainda o forte peso
do desemprego aberto nos principais centros metropolitanos do País.
Da mesma forma, as 12 cidades-sede foram responsáveis por 29,3%
do Produto Interno Bruto nacional e 43,9% da massa de rendimentos do
trabalho de 2009. Em certo sentido, as grandes cidades brasileiras tendem
a pagar maiores remunerações médias aos empregados.

“Há esperança
de que o Brasil
seja a primeira
nação a fazer as
transmissões da
Copa em 2014 e
das Olimpíadas
em 2016 em
ultra-alta
definição.”
Marcelo Zuffo

Os investimentos em
tecnologia da
informação e comunicação
A Copa será um momento extremamente propício para dar um
grande salto tecnológico. Como descreveu Pochmann na nota técnica,
“será uma oportunidade de modernização pela agregação de investimentos
orientados às novas tecnologias de telecomunicações e comunicações voltadas à disseminação dos conteúdos multimídias (rádio, televisão, internet,
entre outras) implícita na cobertura do maior evento esportivo do planeta”.
Ele reuniu fatos que documentam essa tendência. Lembrou que,
em 1966, foi um marco a transmissão por satélites de jogos ao vivo para
a Europa e que em 1970 deu-se, na Copa do México, a primeira transmissão mundial em tempo real e em cores. “Em 1974, surgiram os primeiros
telões de transmissão dos jogos em praça pública, enquanto em 1998, na
França, apareceu a primeira transmissão digital em larga escala. Na Alemanha, houve a primeira convergência das mídias eletrônicas.” Em 2014,
por exemplo, a transmissão deverá ser digital e interativa.
A estimativa atual é de que para cada torcedor no estádio, existam
outros 10 mil assistindo os jogos pela televisão, internet e telões. E se em
2006, cerca de 560 milhões de pessoas viram as partidas em 240 países,
o que cumulativamente resultou em 24 bilhões de expectadores, acredi
ta-se que em 2014 esse universo venha a ser duas vezes maior. Espera-se
também mais de 2 bilhões de computadores em uso e quase 5,5 bilhões de
telefones celulares interligados no planeta, o que dará ainda mais ênfase
às redes sociais.
Entre as grandes novidades que poderão integrar o salto tecnológico
esperado, estão a convergência da televisão de alta definição com a internet, transmissão tridimensional e holografia (como já se viu nos Jogos
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Olímpicos de 2012), associada às ferramentas de incremento e distribuição das partidas.
“Tudo isso pressupõe impulso à banda larga e
disponibilidade de redes de velocidade e qualidade para a internet”, afirmou o economista.
O País deverá ter, como se viu em
eventos esportivos anteriores, um centro de
mídia para cerca de 3 mil profissionais. Na
prática, isso implica a necessidade de haver
um sistema eficaz de redes de fibra óptica para
o tráfego em infovias de transmissão e conexão para atender todo tipo de mídia.
Na visão de Pochmann, a venda de patrocínios e direitos autorais poderá alcançar o
patamar dos grandes negócios econômicos do
início deste século, como no marketing esportivo, entre outros. “A presença estratégica do Brasil liderando a organização e o planejamento nessa
área permitirá intermediar ações na fronteira do salto tecnológico, ao passo
que poderá promover a cultura e a diversidade de entretenimentos para um
público superior a 30 bilhões de espectadores acumuladamente em todo o
mundo”, salientou.
Em termos de investimento, prevê-se a efetivação de um pacote
de inversões tecnológicas no País que pode superar os R$ 100 bilhões
até 2014, voltadas para a construção e expansão de redes fixas e móveis
de alta velocidade, redes de telecentros e banda larga. É, na verdade, um
investimento inadiável. “Nosso índice de teledensidade encontra-se ainda
relativamente baixo, com apenas seis conexões para cada grupo de 100 habitantes, sendo que na região Norte do País são apenas duas. Atualmente,
nos países desenvolvidos há 26 conexões para cada grupo de 100 habitantes”, descreveu.
Evidentemente, esses investimentos devem ser planejados para
estruturar o setor e enfrentar os desafios colocados para a engenharia nacional. Para Marcelo Zuffo, “há esperança de que o Brasil seja a primeira
nação do mundo a fazer as transmissões da Copa de 2014 e das Olimpíadas
de 2016 em ultra-alta definição, com uma qualidade de imagem cinematográfica. É um desafio viável para a engenharia nacional, mas temos que
começar a trabalhar agora”, afirmou o especialista.
Outro desafio é a banda larga. Zuffo apontou a carência nacional no assunto, que limita a infraestrutura basicamente à costa, região
que está conectada na faixa de dez gigabites. “Quando se vai para o
oeste, começa a se degradar exponencialmente a qualidade do serviço
de internet. Temos hoje uma Tordesilhas digital”, comparou. Ainda
que faltem números precisos, ele estimou em até US$ 200 bilhões o
O desenvolvimento do Brasil
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“Somos a
internet mais
cara do planeta.
Pagamos 30%
em impostos
estaduais. A
desoneração
precisa ser
discutida com o
governo.”
Allen Habert

investimento necessário para assegurar banda larga a todo o País. “É
caro, mas temos que fazer. O Brasil é o terceiro em uso de internet,
mas é o 164º em velocidade.” Sua recomendação é que o governo
federal faça uma conexão entre as demandas da Copa e o PNBL
(Plano Nacional de Banda Larga). “Os investimentos do programa
poderiam ser utilizados nas 12 cidades-sedes. Assim será possível
acelerar o cronograma do PNBL e garantir que os turistas tenham
acesso à banda larga móvel”, explicou.

Cuiabá e publicou em seu jornal Engenheiro uma série de reportagens sobre os investimentos previstos nessas e nas outras nove
cidades-sede que abrigarão os jogos. Abaixo, síntese do que foi abordado e apurado
entre setembro de 2010 e junho de 2012.

A implementação da internet pública deve estar na pauta durante a preparação da Copa e sua tendência é se generalizar pelo País.
Conforme Zuffo, não se trata de fornecer internet grátis às empresas
e às pessoas, o que acabaria com o modelo de negócios do setor, mas
de assegurar o acesso à rede no espaço público. A tarefa, apontou, é
das prefeituras e deve ser cumprida emergencialmente nas cidades
que sediarão os jogos da Copa de 2014. “É papel do Estado, assim
como iluminação e esgoto”, asseverou.

Realizado em 16 de maio de 2011,
o seminário “O mundial de futebol e o
desenvolvimento nacional” foi marcado
pelo debate sobre a qualificação de mão
de obra, abordado em uma palestra proferida por Pochmann. Ele deu a dimensão das oportunidades que a Copa traria. “Está em jogo a possibilidade de se
completar a malha urbana, mas também
a chance de o Brasil dar um grande salto
em termos de infraestrutura tecnológica.”
Zuffo detalhou medidas para ampliar o
sistema de banda larga e o acesso gratuito à internet na cidade. Sobre transportes,
representantes do poder público informaram que havia previsão de aumento de 30
quilômetros nas linhas de metrô em cinco
anos. Em âmbito estadual, até 2014, havia planos de consolidação de uma rede integrada de trens, metrô, corredores de
ônibus e monotrilho. Havia também seis intervenções previstas
para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, somando R$ 1,2
bilhão em investimentos. A principal delas era a construção do
terminal de passageiros 3. Para o Aeroporto de Viracopos, em
Campinas, estava projetado um módulo operacional e a adequação e construção de um novo terminal de passageiros. Já
ao Porto de Santos estavam reservados R$ 119,9 milhões para
alinhamento do cais e implantação de linhas de acesso.

Há municípios brasileiros em que já se oferece acesso gratuito em
bibliotecas e centros culturais, mas é necessário tornar isso uma política
e desonerar os custos. “Somos a internet mais cara do planeta. Pagamos
30% em impostos estaduais. A desoneração precisa ser discutida com o
governo”, afirmou Allen Habert, diretor do Seesp. Ele integra o Conselho
Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Paulo, que enviou à
Câmara dos Vereadores um projeto de lei sobre o tema.
Líder de projetos de vanguarda, como o Centro Interdisciplinar
de Tecnologias Integrativas da Universidade de São Paulo, em que 60
estudantes de vários estados estão criando o futuro, Zuffo entende a Copa
como um momento estratégico para o País fazer opções. “A questão a
ser discutida é se teremos tempo para fazer um bom projeto ou se vamos
comprar tecnologia de fora”, refletiu. Ele mencionou ainda que hoje a
concentração dos negócios na nova economia está pautada no bit, matéria-prima em que o Brasil pode ser o expoente mundial.

Um panorama da
preparação da Copa pelo
olhar do “Cresce Brasil”
Foram planejadas nas cidades-sede 50 intervenções em mobilidade urbana, como corredores de ônibus e veículos leves sobre
trilhos, novos terminais, 12 projetos em estádios, 13 relativos à ampliação e modernização de aeroportos e sete à reformulação de portos. Para discutir o tema e apontar propostas, durante os anos de
2011 e 2012, a FNE promoveu encontros em São Paulo, Manaus e
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São Paulo

Na cidade prevista para sediar a abertura do mundial,
em 12 de junho de 2014, Gilmar Tadeu Alves, secretário especial de Articulação para a Copa 2014 da Prefeitura de São
Paulo, acreditava que o legado seria sentido sobretudo na zona
leste, onde se previa a construção de um polo institucional,
uma rodoviária e uma Faculdade de Tecnologia junto ao futuro
estádio do Corinthians, abrigado em Itaquera. O sistema viário
da região também deveria sofrer mudanças, para dar acesso
rápido a essa arena.
O desenvolvimento do Brasil
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Vista aérea das obras
do Estádio do Corinthians, no
bairro de Itaquera, zona leste da
cidade, e obras de mobilidade.
Fotos: ME/Portal da Copa
(junho 2012)

Arena da Amazônia, cuja
capacidade prevista para o
mundial era de 44 mil torcedores.
Buscavam-se opções
para melhorar o tráfego.
Fotos: ME/Portal da Copa
(junho 2012)

Manaus
O tema mais candente na capital do Amazonas, conforme o seminário realizado em 30 de março de 2012, foi a necessidade de garantir mobilidade a Manaus, especialmente durante os jogos da Copa. Com 1,8 milhão de habitantes, a cidade experimenta congestionamentos pelo excesso
de automóveis, que ocupam 70% do espaço nas vias, embora transportem
apenas 12% da população. A informação foi dada por Miguel Capobiango
Neto, coordenador da Unidade Gestora da Copa. A opção manauara foi o
investimento em uma linha de monotrilho, cujo término, contudo, deve
ultrapassar a realização da Copa. A primeira etapa, englobando o corredor
norte da capital amazonense, percorreria 20,2km, com capacidade para
900 passageiros por veículo e velocidade de 40km/h. Discutiu-se também
os planos para viabilizar a área onde estava sendo construído o estádio
para que, no pós-Copa, não viesse a se tornar um “elefante branco”.

Cuiabá
Realizado em junho de 2012, o encontro relativo ao projeto “Cresce
Brasil – Copa 2014” revelou que a capital mato-grossense seria submetida
a diversas modificações. Entre as principais obras, estavam a construção de
um estádio novo, ampliação do aeroporto e melhorias na mobilidade urbana.
De acordo com o presidente da Agência Estadual de Execução dos Projetos
da Copa do Mundo do Pantanal – Fifa 2014, Adilson Sachetti, estavam garantidos cerca de R$ 2,5 bilhões entre recursos públicos e empréstimos para
aplicar nos preparativos da Copa de 2014 em Mato Grosso.

segundo o engenheiro responsável João Paulo Curvo Borges. Feita pelo
Governo do Estado e a cargo do consórcio formado pelas empresas
Santa Bárbara Engenharia e Mendes Junior, a construção teria custo
final de R$ 480 milhões. A obra era citada por Sachetti como exemplo
de sustentabilidade. “O concreto existente servirá de base e sub-base,
o aço voltará para a siderurgia para ser derretido e parte do que tinha
dentro dele, como luminárias, cadeiras, cobertura, portas, janelas, foi
cedida para cidades do interior de Mato Grosso.”
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Fotos: ME/Portal da Copa
(junho 2012)

No estado, o grande projeto de transporte público era o VLT, financiado pelo Ministério dos Transportes e pelo BNDES. Ficaria pronto
em junho de 2014, com duas linhas e 33 estações e velocidade média de
25km/h. Quanto às ciclovias, embora previstas, não existiriam nos locais
que exigissem alto custo para desapropriação.

Rio de Janeiro
A exemplo do que ocorreu em 1950, quando o Maracanã sediou a
final do mundial, realizado no Brasil, esse estádio foi eleito como palco
do último jogo. Houve atrasos, sobretudo em função de greves de traba-

Além de obter essas informações, na oportunidade, diretores da
FNE e do Senge-MT e alunos do curso de Engenharia Civil da UFMT
(Universidade Federal de Mato Grosso) visitaram as obras da Arena
Pantanal. Prevista como espaço multiuso, teria 44 mil lugares para o
mundial, reduzidos depois para 25 mil. Iniciado em abril de 2010, o
estádio tinha 48% do cronograma físico realizado naquele momento,
FNE

Quatro partidas da Copa
aconteceriam na Arena Pantanal,
com capacidade de 44 mil
torcedores. Seria um espaço
multiuso. Haveria também
investimentos na
mobilidade urbana.
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Diversas obras de infraestrutura
estavam planejadas para
melhorar a mobilidade na cidade.
Abaixo, vista aérea da reforma
do Estádio Maracanã.
Fotos: ME/Portal da Copa
(junho 2012)

lhadores por melhores condições, mas não comprometeriam os prazos,
de acordo com o Consórcio Maracanã Rio 2014, composto pelas empreiteiras Andrade Gutierrez e Odebrecht. Em abril de 2012, a terceira
empresa que compunha esse consórcio, a Delta Construções, anunciou
sua saída. A construtora estava sob investigação da Polícia Federal na
Operação Monte Carlo e era alvo de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) no Congresso Nacional.
O prazo de conclusão era dezembro de 2012, para apresentação
à Fifa em fevereiro de 2013. A estimativa inicial de investimento era de
aproximadamente R$ 859 milhões, valor reduzido, segundo o consórcio,
para cerca de R$ 775 milhões. A queda nos gastos foi atribuída à desoneração de impostos prevista no Recopa (Regime Especial de Tributação para
Construção e Reforma de Estádios da Copa de 2014), criado pela União
por meio da Lei nº 12.350/2010. Os recursos são do governo estadual, com
empréstimo de R$ 400 milhões do BNDES.
A Empresa Olímpica Municipal do Rio de Janeiro, encarregada de cuidar das realizações para a cidade, enumerou os projetos de infraestrutura que
deveriam estar prontos para o mundial. Eram eles a Transoeste, a Transcarioca
e o entorno do Maracanã, que contemplava a construção de área de lazer com
ciclovias e praças, duas passarelas de pedestres e estruturas temporárias para
atender a Copa, como espaço para patrocinadores e estacionamento.
O Estádio Castelão foi o local
escolhido no Ceará para a
realização de partidas da
Copa das Confederações de
2013 e da Copa do Mundo de
2014. Com capacidade prevista
para 67 mil pessoas, o projeto
contemplaria banda
larga para todo o estado.
Fotos: ME/Portal da Copa
(junho 2012)

Fortaleza
Na capital do Ceará, a maior parte dos recursos captados pelo
estado para a Copa seria destinada à mobilidade urbana e à modernização e adequação do estádio Plácido Aderaldo Castelo, o Castelão, a
cargo do consórcio Arena Multiuso Castelão, formado pelas empresas
Galvão, Serveng e BWA. Além de ter a capacidade de 60 mil lugares
ampliada em pouco mais de 10%, o projeto abrangia a aproximação
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das cadeiras inferiores do campo, cuja distância cairia de 40 para 19
metros. Atendendo ao caderno de encargos da Fifa, haveria estacionamento para 1.750 veículos, camarotes, vestiários e túneis de acesso.
Além disso, seriam construídos restaurante, centro de mídia, lounge,
áreas de hospitalidade e VIP. Seriam instaladas duas turbinas eólicas e
havia estudos para uso de energia solar.
Nas telecomunicações, a ideia era dotar todo o estado de banda
larga, como parte de um projeto intitulado “Cinturão digital”. Em mobilidade, estava prevista a inauguração de duas linhas do metrô de Fortaleza e o VLT com extensão total de 13km. A conclusão das obras estava
prevista para junho de 2013. Além de fazer a integração com o sistema
público, o VLT passaria por portos, aeroportos, rodoviária e estádio, conforme informação oficial.

Recife
A construção da Arena Pernambuco seria feita mediante PPP (Parceria Público-privada), com a participação de empresas do grupo Ode
brecht e investimento de R$ 464 milhões, parte financiada pelo poder público mediante linha específica do BNDES. Situada no município de São
Lourenço da Mata, vizinho do Recife, ocuparia 256 hectares. “Campeonatos nacionais devem ocorrer lá, e os três maiores clubes de Pernambuco deverão jogar no local. Existe um programa de incentivo do governo
à adesão ao empreendimento. E vai ter outro tipo de uso não esportivo,
como shows”, disse, em fevereiro de 2011, Silvio Bom Pastor, secretário executivo de supervisão técnica da Secretaria Extraordinária da Copa
no Recife. A entrega estava programada para 31 de dezembro de 2012.
Também estavam previstas milhares de unidades residenciais, prédios da
área de entretenimento e turismo, no que tem sido chamado de “Cidade
da Copa”. Entre outras obras, seria construído um terminal marítimo de
passageiros no Porto do Recife e feita a recuperação desse cais.
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A Arena Pernambuco havia
sido escolhida para abrigar
três partidas da Copa das
Confederações de 2013. Para
cumprir os prazos, a obra
envolveu cerca de 4.050
operários e apenas um intervalo,
das 4h26 às 6h59, para
manutenção dos equipamentos e
limpeza do canteiro.
Fotos: ME/Portal da Copa
(junho 2012)

O Mineirão teria capacidade
para 64 mil torcedores. Recursos
do PAC foram investidos em
obras de mobilidade urbana.
Fotos: ME/Portal da Copa
(junho 2012)

Belo Horizonte
Obras de adequação do Mineirão, mobilidade e energia estavam
entre as ações previstas para o evento mundial. O estádio seria transformado em arena multiuso, projeto viabilizado através de PPP e com
concessão ao empreendedor particular para operar o local por 25 anos.
A obra teve início em 3 de janeiro de 2010. Seu término estava previsto
para 31 de dezembro de 2012, e o custo estimado era de R$ 654 milhões. Seria construída uma passarela ligando o Mineirão ao Mineirinho, arena que seria usada como centro de apoio às atividades da Copa.
Uma das metas dessa obra era obter a certificação Leed (Leadership
in Energy and Environmental Design), que atesta o estádio como um
empreendimento ambientalmente sustentável.
Os principais investimentos na área de mobilidade viriam do
PAC da Mobilidade Urbana e seriam executados pela Prefeitura de
Belo Horizonte. O montante previsto era de R$ 1,023 bilhão, para
aplicação em corredores de acesso, conectando o centro da cidade
ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves e ao Mineirão, além de
obras viárias para ligação de bairros, regiões e setores. Parte terminaria no segundo semestre de 2012 e parte, em 2013.

das já existentes. Além da revitalização do cais do porto, com sua reintegração ao espaço urbano da cidade e melhorias nos 13 aeroportos regionais, duplicações de avenidas e soluções de TI (tecnologia da informação) diversas. Em termos de estádios, a Assembleia Legislativa aprovou a
isenção de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)
tanto para as obras no estádio Beira-Rio, do clube gaúcho Internacional,
como para a construção da Arena do Grêmio, com entrega prevista para
novembro de 2012. O primeiro teria capacidade para 52 mil torcedores. Já
a Arena do Grêmio estava planejada para 60.540 pessoas, e a ideia era de
que todos os lugares fossem cobertos. Durante a Copa, essa última funcionaria como campo de apoio e poderia abrigar seleções para treinamento.

Natal
A princípio, houve rumores de que o Rio Grande do Norte ficaria
fora do evento mundial em razão da falta de candidatos ao primeiro edital
de licitação para a construção da Arena das Dunas. Porém, em abril de 2011,
foram assinados o contrato e a ordem de serviço e formalizada uma parceria
entre o governo estadual e a construtora OAS, não apenas para construção,

Porto Alegre
A localização privilegiada do Rio Grande do Sul, próximo a
vizinhos do Mercosul (Mercado Comum do Sul), representa vantagem
importante. Desse modo, a realização das obras necessárias pode deixar legado não apenas para a capital gaúcha, mas para toda a região. A
perspectiva era investir em estruturas definitivas.
Uma das obras previstas era voltada ao reforço energético, com a
construção e/ou ampliação de 11 subestações e oito linhas de transmissão,
implantação de novas redes de distribuição e aprimoramento e adequação
FNE
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O Estádio Beira-Rio abrigaria
cinco partidas do mundial,
incluindo um dos confrontos das
oitavas-de-final. A capacidade
seria de 52 mil pessoas.
Fotos: ME/Portal da Copa
(junho 2012)

Na Arena das Dunas
aconteceriam quatro jogos
durante a primeira fase
da Copa do Mundo. Teria
cobertura e arquibancadas
flexíveis para serem
desmontadas após o evento.
Fotos: ME/Portal da Copa
(junho 2012)

mas para operação do espaço por 20 anos. Com capacidade para 42 mil pessoas, a Arena das Dunas teria as arquibancadas e coberturas flexíveis, que
permitiriam a eliminação de 10 mil lugares após o evento. O complexo seria
multiuso e poderia comportar shows, convenções, entre outros eventos. A
entrega estava prevista para o segundo semestre de 2013.
Outras obras deveriam ficar prontas até dezembro de 2013. Uma delas era a implantação da primeira fase de um VLT, com R$ 130 milhões
destinados pelo governo federal. O novo sistema utilizaria a linha férrea já
existente, que seria modernizada e ligaria Natal ao município de Extremo.
Previa-se, ainda, reforma e ampliação do Aeroporto Internacional
Augusto Severo e construção do Aeroporto Internacional de São Gonçalo
do Amarante, esse intermodal. O novo complexo tinha início de operação
previsto para 2014.

Quatro jogos da Copa do
Mundo de 2014 teriam lugar
na Arena da Baixada, com
capacidade para 41 mil
espectadores. Como nas outras
cidades, estavam previstas
também obras de mobilidade.
Fotos: ME/Portal da Copa
(junho 2012)

A Arena Fonte Nova seria
o cenário de três partidas
previstas para a Copa das
Confederações de 2013
e de outras seis durante o
mundial de 2014.

Curitiba
As obras da cidade seriam entregues rigorosamente dentro
do prazo, a começar pelo Estádio Joaquim Américo Guimarães, do
Clube Atlético Paranaense, denominado Arena da Baixada. A reforma
ficou sob responsabilidade de um grupo de conselheiros do clube,
que venceu a eleição ocorrida em 25 de julho de 2011. A arena teria
capacidade para 41 mil espectadores.
Os recursos financeiros foram estimados em
R$ 234 milhões, sendo R$ 123 milhões via financiamento federal. Além disso, haveria obras de infraestrutura.
Uma delas era a reforma do Aeroporto Internacional
Afonso Pena, situado no município de São José dos Pinhais. As verbas destinadas a esse aeroporto ocupavam a
11ª posição entre os 13 visados pelo mundial de futebol.

Fotos: ME/Portal da Copa
(junho 2012)

Salvador
Na visão de Ney Campello, secretário Estadual para Assuntos da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014, o mundial seria um ponto de partida para transformações urbanas, sociais, culturais fundamentais na Bahia. Entre as mudanças importantes, estavam previstas a revitalização do centro histórico de sua capital, Salvador, e de
bairros, com melhoria na condição de vida das pessoas. O principal
investimento, de R$ 1,6 bilhão, voltado à mobilidade urbana, seria
por meio de PPP. O projeto inicial de corredores foi substituído pelo
metrô, conforme a assessoria do órgão governamental. A intenção
seria dar viabilidade a um trecho de 6km existente há 12 anos, ainda
inoperante. O sistema faria a ligação do aeroporto ao acesso norte
de Salvador e daí a Pirajá e à estação Lapa. Deveria estar pronto
em 2014. Estava prevista também a construção de 215km de ciclovias e ciclofaixas até 2014. Seriam ainda feitas obras de ampliação
no terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Salvador
“Deputado Luís Eduardo Magalhães” e do porto, essa última dentro
do escopo de responsabilidade da Copa.
Outro grande investimento seria a reconstrução do antigo
Estádio Fonte Nova, implodido para dar lugar a uma arena multi
uso com 50.400 lugares permanentes. Oitenta por cento do entulho resultante teria sido reciclado na própria obra. Ainda sob essa
ótica, a arena receberia cobertura com uma membrana plástica
propiciando o uso de fonte limpa de energia, como a colocação de
placas fotovoltaicas para coleta solar.

FNE

184

O desenvolvimento do Brasil

O desenvolvimento do Brasil

185

fne

A abertura da Copa das
Confederações de 2013
seria no Estádio Nacional
de Brasília, com capacidade
para 70 mil espectadores.
Fotos: ME/Portal da Copa
(junho 2012)

Brasília
Na capital do Distrito Federal, o Estádio Nacional de Brasília, que
antes era conhecido por Mané Garrincha, foi planejado de acordo com os
princípios da sustentabilidade. “O entulho retirado da demolição deve ser
reaproveitado na obra ou doado a cooperativas de reciclagem”, informou
Cláudio Monteiro, secretário executivo do Comitê Organizador Brasília
2014. Orçada em R$ 671 milhões, a nova arena multiuso foi projetada
para aproximadamente 70 mil lugares, com camarotes, restaurantes e infraestrutura necessária a eventos de grande porte. Antes da Copa de 2014
seria realizada licitação internacional para que uma empresa especializada
em entretenimento administrasse o estádio e pagasse aluguel pelo espaço.
O objetivo era garantir um calendário de eventos e potencializar o desenvolvimento econômico, gerando renda e emprego. O conceito verde se
estenderia também à captação de energia solar e de água da chuva. Depois
de pronta, a arena teria capacidade de gerar 2,5 megawatts de energia, o
que corresponde ao abastecimento de mil residências por dia.

circuito técnico da copa
Em 27 de junho de 2012, dirigentes da FNE e do Senge-MT, além
de estudantes de engenharia, foram conhecer as obras da Arena
Pantanal, em Cuiabá, dando sequência às visitas aos estádios
previstos para o mundial. FOTO: ALEX CANAVARROs
Em 8 de setembro, representantes da Fifa, do Comitê Organizador
Local e das cidades-sedes estiveram no Estádio Nacional de
Brasília, antigo Mané Garrincha. FOTO: MARCELLO CARLOS JR/ABr

As principais iniciativas no campo da mobilidade urbana eram a
ampliação da rodovia DF 047 (pista do aeroporto) e a implantação do VLT
para fazer duas ligações. Uma delas, entre o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek e o terminal Asa Sul. A outra, entre as regiões administrativas do Gama e Santa Maria ao Plano Piloto. Também estava prevista
expansão do aeroporto, ao custo de R$ 864 milhões. A estimativa era que
o volume de passageiros atingisse 21,3 milhões em 2014. Em 2010, foram
registrados mais de 14 milhões de usuários.
Em agosto de 2011, o Governo do Distrito Federal lançou o Qualificopa, um programa de qualificação profissional e social para oferecer
cursos de formação e capacitação nos setores hoteleiro, turístico e gastronômico em toda a localidade. A meta era capacitar mais de 10 mil trabalhadores por ano a partir de 2012.
FNE
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Horizontes

escolhas e opor tunidades à frente
Em abril de 2012, a OIT (Organização Internacional do Trabalho)
indicou que, graças à adoção de políticas públicas, finalmente havia se
recuperado o nível de emprego no Brasil desde a crise global que começou em 2008. O Relatório sobre o Trabalho no Mundo em 2012: Melhores Empregos para uma Economia Melhor apontou uma taxa no País
de 54,1% registrada no final de 2011, dois pontos percentuais acima do
nível pré-crise, um dado impressionante.

Mas nem de longe a crise financeira internacional desapareceu
do horizonte brasileiro. Pelo contrário, em julho de 2012, o secretário
executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Alessandro Teixeira, disse que o governo “acendeu o sinal amarelo”, preparando novas intervenções para enfrentar um cenário pior do
que o de 2008, e especialmente para ajudar a indústria a reagir. “Não
vamos tentar reverter o quadro atual, porque é muito difícil reverter uma
crise internacional, mas queremos tirar o peso atual da crise e tentar recuperar o mercado”, disse.

As duas informações, que precederam o anúncio de investimentos do governo federal em logística e transportes, e posteriormente uma
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ainda tímida redução na taxa de juros pelo Banco Central, em agosto de
2012, indicaram que o Brasil deve combinar ações para manter a economia
aquecida, protegendo seu mercado interno e nível de emprego, e assegurar
inversões em infraestrutura.

O espectro de uma crise que segue contaminando a economia mundial fez da análise conjuntural uma parte da agenda dos engenheiros diante
dos riscos e opções pela frente. O relatório da OIT confirmou que a austeridade fiscal, adotada em outros lugares, é a resposta errada a essa situação.
Nem os ajustes, nem as reformas trabalhistas foram suficientes, segundo
a organização, para criar empregos nos países avançados, especialmente
na Europa, levando a uma “situação alarmante” no mercado global, sem
sinais de recuperação. A OIT não deixou esperanças de que o emprego no
mundo volte aos níveis de 2007 antes do final de 2016.
No horizonte do projeto “Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento”, a engenharia busca responder a uma série de indagações apontadas por seus consultores. Quais setores estimular em tempos de agravamento das turbulências internacionais? Com quem dialogar na sociedade
para propor e fortalecer alternativas frente a interesses que não sejam os
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Obras de expansão
do Trensurb entre
São Leopoldo-Novo Hamburgo,
no Rio Grande do Sul.
Foto: Divulgação
(janeiro 2012)

nacionais? Como garantir políticas e recursos
que defendem o acesso da sociedade à educação,
à ciência, à tecnologia e à inovação na perspectiva do desenvolvimento sustentável com inclusão social? Como pautar as ações da engenharia
pelo respeito às normas ambientais, direitos populacionais, proteção de recursos e culturas e, ao
mesmo tempo, assegurar uma base energética diversificada para dar suporte ao desenvolvimento?
Que projetos nacionais e regionais acompanhar e
apoiar para que revertam em oportunidades à engenharia e legados à população?

Trabalhador mostra triturador
que comprou após a chegada
do programa “Luz para todos”
no Assentamento Alcobras,
em Capixaba, no Acre.
Foto: Divulgação/ Ministério
de Minas e Energia
(Dezembro 2006)

Na perspectiva da retomada do crescimento, é consenso que será preciso proteger
o emprego e a renda no Brasil, ameaçados por
um recuo da indústria, assim como esse setor
produtivo, e estimular seus próprios investimentos em tempos de retração. Dar andamento aos projetos previstos no PAC (Programa
de Aceleração do Crescimento) e ampliar uma
infraestrutura ainda deficitária, no alcance das
prioridades apontadas no “Cresce Brasil”, seguem sendo necessidades cruciais do País, que
padece de problemas de transporte, integração
nacional e logística no escoamento da produção. Enfrentar o setor financeiro, resistente à
redução da taxa de juros, é outra dimensão de um plano de desenvolvimento proposto pelos engenheiros: é preciso romper com a cultura
do rentismo e apoiar o crescimento. Se a inclusão social e econômica
gerou uma nova classe média presente no consumo e no crédito, as demandas habitacionais, de saneamento e de saída da pobreza de grande
parte da população ainda não foram atendidas. E é necessário enfrentar
tudo isso sem ignorar que o País poderá ter que fazer escolhas difíceis
frente a um cenário mundial pessimista. Entre elas, priorizar o mercado interno, que pode significar saber lidar com a ameaça de inflação.

Ir além do PAC
Seis anos após o lançamento do “Cresce Brasil”, um dos seus
consultores, Carlos Lessa, avalia a limitação do programa governamental
lançado em 2007 para o desenvolvimento pretendido pelo movimento da
engenharia brasileira e como resposta às crises que se seguiram.
Quando se “desenhou” o PAC, segundo a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, o governo tinha claro que era necessário trabalhar
em três eixos fundamentalmente interligados e com aporte de recursos, sem
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o que o Brasil não teria condições de dar saltos de desenvolvimento: logística, energia e infraestrutura social, também apontadas no “Cresce Brasil”.
Mas um plano de desenvolvimento e contra a crise, segundo Lessa,
além da magnitude dos investimentos, deveria portar um sentido de futuro.
E por ser voltado a superar o atraso em obras de infraestrutura por muito
tempo adiadas, o PAC de certa forma ainda expressava o passado. Um
exemplo seria a mudança necessária na matriz de transporte. “É importante que a construção rodoviária seja mantida, mas perca peso no balanço
das modalidades de transporte brasileiro. Essa mudança na estrutura não
foi colocada como um norte do investimento público dos últimos anos.”
Se algumas ferrovias no PAC apontavam para a vontade da integração, elas não se inseriam em um projeto maior com esse fim. Não contemplavam uma nova logística, que priorizasse também a navegação de
cabotagem nos grandes eixos fluviais brasileiros. Mesmo as diversas iniciativas para melhoria dos portos contidas no PAC eram soltas. “Elas não
estabeleciam de maneira clara e inequívoca um transporte hidroviário pelo
Brasil, modalidade até mais eficiente que a ferrovia”, na visão de Lessa.
Esses setores passaram a ganhar um pouco mais de atenção no momento
em que foi preciso responder ao agravamento da crise internacional e ampliar a infraestrutura de transporte e logística.

Logística e transporte, ações
para recuperar o atraso
Na manhã de 15 de agosto de 2012, o ministro da Secretaria-Geral
da Presidência da República, Gilberto Carvalho, apresentou ao movimento
sindical brasileiro o Programa de Investimentos em Logística para rodovias e ferrovias, que seria anunciado em seguida pelo governo ao País. A
proposta de modernizar o transporte foi destinada também a mobilizar a
participação da iniciativa privada.
Prevendo a concessão de
7,5 mil quilômetros de rodovias, a
duplicação dos principais trechos
rodoviários ao longo do território
nacional e 10 mil quilômetros de
ferrovias, o pacote projeta inversões de R$ 133 bilhões em 25 anos,
sendo R$ 79,5 bilhões nos primeiros cinco anos. Para as rodovias, o
total será de R$ 42 bilhões; para as
ferrovias, R$ 91 bilhões.
O programa voltado à logística e transportes veio convocar
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Entrega de escavadeiras
para obras nas
estradas vicinais de
municípios do Espírito Santo.
Foto: Ascom/MDA
(Fevereiro 2012)

fortemente a engenharia nacional a
atuar em um cenário de investimentos que até meados de 2012 ficou
aquém do que se esperava. Essa
taxa, no segundo trimestre de 2012,
foi de 17,9% do PIB (Produto Interno Bruto), inferior à taxa referente a igual período do ano anterior
(18,8%), segundo cálculo do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística). O PIB em valores correntes alcançou R$ 1,1 trilhão.

Vista geral do Porto de Itajaí,
em Santa Catarina.
Foto: Ronaldo Silva
Jr./Divulgação
(novembro 2011)

Para projetos regionais, conforme o governo, os estados devem
utilizar recursos gerados a partir da
renegociação de dívidas, por meio
do PAF (Programa de Ajuste Fiscal). Na avaliação de Ideli Salvatti,
que esteve em agosto de 2012 em um evento da CNI (Confederação Nacional da Indústria) e das federações das Indústrias da Região Sul, em
que se apontaram gargalos de transporte no Paraná, em Santa Catarina e
no Rio Grande do Sul, esses recursos “poderão compensar um pouco o
tempo perdido e o prejuízo pelo País ter desmontado estruturas e tomado
decisões equivocadas, como deixar em segundo plano o modal ferroviário. Temos que correr atrás e recuperar”. Ainda na infraestrutura de
transporte e logística, novas concessões foram anunciadas para setembro
de 2012, no setor aeroportuário.

Resgatar a indústria naval
O Brasil tem hoje a quarta maior frota naval do mundo, com 397
embarcações (de longo curso, de cabotagem e de navegação interior) e
é o terceiro mercado em produção. O problema é que essa indústria foi
sacrificada nas décadas de 1980 e 1990 e a navegação de cabotagem
(costeira), abandonada. Recuperá-la é um desafio para a engenharia e
para qualquer plano de desenvolvimento nacional. A Antaq (Agência
Nacional de Transportes Aquaviários) estima a necessidade de chegar
a mil embarcações até 2020, principalmente para atender a exploração
marítima de petróleo e gás. É uma demanda que exige investimentos
de aproximadamente R$ 55 bilhões nos próximos cinco anos, de acordo com estimativa do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social).
Lançado em 2004 pela Transpetro, subsidiária da Petrobras, o Promef (Programa de Modernização e Expansão da Frota), depois incorporado ao PAC, impulsionou em parte a indústria naval do País, a partir da
encomenda de 49 embarcações a estaleiros brasileiros, com índice de naFNE
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cionalização mínima de 65% e investimentos de R$ 10,8 bilhões até 2016.
O cronograma foi reforçado em 2012, quando a Petrobras anunciou inversões de US$ 180 bilhões até 2020 para construção de 105 plataformas de
produção e sondas de perfuração, 542 barcos de apoio e 139 petroleiros.

Proteger a indústria
e estimular investimentos
“Quando uma economia está próspera, as empresas fazem um movimento para correr junto. Ampliam instalações e capacidade, contratam
para não perder posição no mercado. Quando a economia está em crise,
infelizmente, a conduta da maior parte das empresas é aprofundar a crise.
Elas se contraem”, aponta Carlos Lessa. “Então, a suposição é que deve
existir alguém que faça o movimento compensatório – ou seja, o Estado,
único jogador que pode fazer uma movimentação diferente na economia e
que tem os instrumentos que expressem a vontade da sociedade como um
todo de não estar na crise”, ressalta.
No segundo trimestre, o PIB da indústria teve um recuo de 2,5%
em relação ao mesmo período de 2011. Comparada ao primeiro trimestre
de 2012, a indústria de transformação teve queda de 2,5%, a extrativa mineral, de 2,3% e a da construção civil, de 0,7%. A única área com variação
positiva, 1,6%, foi a de eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana.
Essa contração recebeu uma resposta imediata do governo, que levou a
CNI a estimar que no próximo ano a indústria se recupere e cresça em
torno de 4% a 4,5%.
No dia 31 de agosto de 2012, o Diário Oficial da União publicou a
Lei n° 12.712 e oficializou o pacote de incentivos aos investimentos, exportações e à indústria previstos na Medida Provisória 564, que adotou em
abril diversas ações vinculadas ao Programa Brasil Maior, do Ministério
da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior.
Foram prorrogados até 31
de dezembro de 2013 financiamentos com juros especiais do BNDES
para bens de capital (máquinas e
equipamentos) e investimentos em
tecnologia e inovação. Também foi
criada a ABFG (Agência Brasileira
de Fundos e Garantias), destinada
a fornecer garantias contra riscos
em operações de crédito, focando
nos casos em que não tenham plena
cobertura do mercado privado. Ela
também autoriza a União a aumentar o capital social dos bancos do
O desenvolvimento do Brasil
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Operário do Estaleiro
Atlântico Sul solda parte de
navio petroleiro em
fabricação no Porto de
Suape, em Pernambuco.
Foto: Divulgação
(março 2010)

Por outro lado, há setores que seguem ampliando sua receita
sem investir o equivalente. É o que vem ocorrendo com as telecomunicações. Um estudo apresentado em agosto de 2012, durante o Painel
Telebrasil, mostrou que, de 2005 a 2011, o crescimento médio anual
das inversões nas redes fixas e celulares foi de 3% ao ano, ficando
em R$ 115 bilhões. Já a receita bruta dos serviços de telefonia fixa
e móvel passou de R$ 112,9 bilhões em 2005 para R$ 181,8 bilhões
em 2011, segundo a Associação Brasileira de Telecomunicações. Isso
corresponde a uma expansão média anual de 8,3%, quase o triplo da
trajetória do investimento.

Enfrentar o
sistema financeiro

Manifestações do movimento
Occupy Wall Street.
Foto: Divulgação
(Outubro 2011)

Nordeste e da Amazônia e a conceder subvenções para crédito no FDA
e FDNE (fundos de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste). Um
conjunto de medidas para reduzir o custo da energia elétrica foi preparado para ajudar a indústria a reverter o mau desempenho, ao lado de
outros planos de governo para tentar preservar o mercado interno para a
indústria nacional. “Medidas pontuais não resolvem o problema, temos
que atacar de forma sistêmica. O problema da indústria brasileira não
é só desoneração. Podíamos fazer desoneração da indústria inteira que
mesmo assim ia ter setor que não ia conseguir competir”, disse Alessandro Teixeira. No entanto, existe também uma cultura a enfrentar, apontada desde o primeiro “Cresce Brasil”: o rentismo. Segundo declaração do
professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas) Rogério Sobreira à Agência Brasil, o recuo da indústria no segundo trimestre pode ser resultado
da baixa taxa de investimentos, que é ligada a tal aspecto. “Quebrar essa
natureza é necessário. Até mesmo uma baixa capacidade de endividamento preocupa menos do que a baixa disposição para investir, por parte
do empresário.” Para ele, se o governo adotar as medidas corretas de
estímulo, o outro lado tem de fazer a sua parte.
Uma possível explicação para a dificuldade da indústria é que as
empresas privadas brasileiras se encontram muito internacionalizadas e
estão temerosas de construir capacidade no País devido aos problemas
nas economias centrais e o decréscimo nas exportações. Hoje, segundo
Marco Aurélio Cabral Pinto, professor da UFF (Universidade Federal
Fluminense) e consultor do “Cresce Brasil”, a perda do nosso saldo comercial ameaça o investimento industrial no mercado interno.
FNE
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A luta contra a primazia do juro sobre a produção é antiga, mas
ganha uma coloração em cada momento diferente, como observa Allen
Habert, diretor do Seesp e um dos elaboradores do “Cresce Brasil”. “Nós
baixamos os juros, e o Brasil não quebrou. Pelo contrário. No entanto, o
que ficou claro nesse processo? Que o sistema financeiro é muito mais
forte, mais resistente a mudanças de diminuição do seu alto lucro”, diz ele.
Cabral Pinto recorda que, com as privatizações durante os anos
1990, os bancos estrangeiros entraram no País com grande influência na
“concertação internacional” para que o ambiente econômico não fosse mexido. Até que em 2008, por conta de crise internacional, o governo começou a unir forças e o apoio dos trabalhadores para enfrentar os interesses
do setor financeiro.
Foi uma decisão difícil a de iniciar uma trajetória de queda nos
juros, não apenas do BC (Banco Central), mas também nos juros finais
ao consumidor, usando mecanismos públicos, o Banco do Brasil e a
Caixa Econômica Federal, que foram colocados no centro da resposta
brasileira à crise. Isso, para Cabral Pinto, acabará representando uma
enorme transferência de renda a consumidores, e principalmente a pequenos empresários.
Em 29 de agosto de 2012, o Copom (Comitê de Política Monetária), órgão do BC, determinou a nona redução seguida da taxa básica de
juros, que remunera os títulos públicos depositados no Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia). Na ocasião, o colegiado de diretores do
BC baixou a taxa para 7,5% ao ano, mantendo a política de afrouxamento
monetário. “O Brasil conseguiu criar um ambiente para que a taxa de juros
caísse. Ela é produto de uma trajetória no sentido de buscar que o País tenha capacidade de andar com seus próprios pés”, disse a presidente Dilma
Rousseff na 39ª reunião do Pleno do CDES (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social).
O desenvolvimento do Brasil
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“O Brasil precisa
avançar no
planejamento
e nos projetos
para melhorar
a qualidade
de vida do
cidadão e do
meio ambiente.
Os engenheiros
podem dar
uma grande
contribuição ao
desenvolvimento
sustentável.”
Edson Shimabukuro,
presidente do Senge
Mato Grosso do Sul

Reduzir os
juros públicos
e privados

Trabalhadores fazem
manifestação em todo
o País para pedir redução
da taxa de juros (Selic).
Foto: beatriz arruda

Foi a nona queda consecutiva desde agosto de 2011, quando a taxa estava em 12,5%. Em
um ano, a Selic caiu cinco pontos
percentuais, equivalentes a 40%.
Embora sirva de parâmetro para
os juros bancários, a queda não foi
repassada pelo sistema financeiro
nacional em iguais proporções. No
mesmo período, a taxa média dos
juros bancários caiu de 121,21%
para 102,97% ao ano.
Avançar nesse campo não será fácil sem pressão social, acredita
Habert. “Você tem de criar forças produtivistas articuladas, da agricultura,
da indústria, do comércio, juntamente com o Estado, para poder redimensionar o sistema financeiro no Brasil”, diz ele.
Esse redimensionamento, na sua opinião, deveria ir além da redução dos juros e incluir a criação de um banco para investir em projetos das
micro e pequenas empresas, que sustentam a maioria dos postos de trabalho do País. Também deveria incluir um banco “para proteger o pequeno
agricultor, que produz a maior parte dos alimentos consumidos no País,
mas que arca sozinho com o prejuízo das chuvas”. Para enfrentar uma discussão com o sistema financeiro privado, que tem um peso muito grande,
Habert defende ser preciso enfrentar também a mídia que ele sustenta e
elevar o grau de consciência do povo.

O saneamento básico tem sido uma área crítica durante todo
o período do “Cresce Brasil” e do PAC. Entre 2007 e 2009, contabilizaram-se R$ 24,8 bilhões aplicados em 3.654 empreendimentos na
área de saneamento em todo o País. Na segunda etapa do programa, há
3.537 empreendimentos selecionados, totalizando R$ 9,7 bilhões em
novos investimentos. Os recursos foram aplicados em obras de esgoto
sanitário, manejo de resíduos sólidos, saneamento integrado, desenvolvimento institucional e elaboração de projetos – frentes de obra que fazem
parte do “Cidade Melhor”, um dos eixos desenvolvidos no PAC 2.
Também foram selecionados 89 empreendimentos destinados à
execução de obras de drenagem, com o objetivo de prevenir enchentes e
controlar inundações em 69 municípios, localizados em 18 estados. Outros
117 empreendimentos foram contratados para ajudar na contenção de encostas, prevenindo a ocorrência de deslizamentos em 71 municípios de dez
estados – todos em áreas consideradas de risco.
O mais recente balanço do PAC apresentou contratos com o objetivo de ampliar e melhorar os sistemas de abastecimento de água de 221 municípios em 22 estados brasileiros. Entre os destaques, foram apontadas a
ampliação dos sistemas de abastecimento da zona oeste do Rio de Janeiro
e da Região Metropolitana de Belém (PA), além de obras em capitais como
Goiânia (GO), Boa Vista (RR), Maceió (AL), Recife (PE) e Salvador (BA).
Na área de recursos hídricos, obras de cinco lotes do Projeto de Integração

Saneamento, longe
da solução
Uma preocupação do Brasil agora, para Cabral Pinto, deve ser a
de robustecer o investimento público não só em infraestrutura, energia,
logística, mas também no atendimento aos mais pobres, com mobilidade
urbana e saneamento básico, educação e saúde. Segundo ele, são dimensões esquecidas no período de prosperidade que o País viveu. “No momento atual, a engenharia percebe que, mais do que olhar para si mesma, seu
papel é olhar para outras categorias profissionais que podem juntas atuar
na fronteira da melhoria da qualidade de vida, principalmente saneamento
básico, educação e saúde”, aponta.
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Em meio à falta de
saneamento, moradores
equilibram-se em “ruas” de
madeira para chegar a suas
casas, em Altamira, no Pará.
Foto: Valter Campanato/ABr

do Rio São Francisco com as bacias
do Nordeste Setentrional foram retomadas em 2011. Ainda segundo o
governo, as obras no trecho IV do
Eixão das Águas no Ceará foram
concluídas, assim como 31 empreendimentos em esgotamento sanitário nos estados de Alagoas, Bahia,
Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí e Sergipe.

Habitação e saneamento básico
geram benefícios imediatos.
Na foto, obras de esgotamento
sanitário no município de Lagoa
dos Patos, em Pernambuco, na
bacia do Rio São Francisco.
Foto: Divulgação Codevasf

No entanto, de 2000 a 2008,
houve o aumento em apenas 3%
da cobertura existente para a coleta e tratamento de esgoto, tornando
alarmantes as demandas do setor. O Atlas do Saneamento 2011, do IBGE,
identificou que pessoas eram internadas em decorrência de doenças de
fundo hídrico na proporção de 309 por 100 mil, incluindo dengue e leptospirose, em 2008. A expectativa é que o Brasil chegue a 250 milhões
de habitantes em 2050, segundo dados do instituto. Hoje, dos quase 194
milhões, de acordo com o Ministério das Cidades, 34,8 milhões ainda não
têm acesso a coleta e tratamento de esgoto.
Para enfrentar um desafio tão grande, Cabral Pinto diz que é preciso repensar papéis. Quem faz investimento em saneamento básico e saúde
são os estados e os municípios. Uma revisão na lei de responsabilidade fiscal poderia abrir espaço para projetos nacionais associados aos territórios,
construídos em parceria entre a engenharia e as demais categorias profissionais e os poderes públicos locais, integrados ao território, via estados e
municípios, fortalecendo com isso a própria Federação brasileira.
Em uma pesquisa divulgada pelo Instituto Trata Brasil em 2012, a
maioria dos entrevistados (68%) diz que o prefeito é o principal responsável pelos serviços de saneamento básico. No que se refere à fiscalização,
55% afirmam caber também à administração municipal e 18% ao Governo
do Estado. A agência reguladora, órgão responsável pela vigilância sanitária, foi citada por apenas 1% dos entrevistados. Treze por cento das
pessoas não souberam responder.

Habitação, um projeto
para o País
O aumento do crédito e o endividamento das famílias que movimentaram a economia durante a crise de 2008 foram baseados no acesso a bens produzidos pela indústria automobilística e eletroeletrônica,
através da redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)
e de programas sociais que alavancaram uma parte da população braFNE
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sileira para dentro da classe média. “Para aquecer o mercado interno,
tivemos a política de defender a atividade automobilística e a eletroeletrônica, mas isso não gerou a resposta necessária, devido à grande participação de autopeças e de componentes importados por essas indústrias, o que desnacionalizou a cadeia produtiva interna”, avalia Carlos
Lessa. Conforme ele, a indústria nacional de autopeças era espetacular,
e virou uma sombra.
Outra possibilidade de estímulo ao crédito e envolvimento da engenharia brasileira em um projeto de desenvolvimento com impacto direto
nas economias locais e nacional e na vida da população-alvo é defendida
por Lessa como agenda prioritária para o “Cresce Brasil”: a moradia. Para
além da compra facilitada do automóvel, tido como objeto de desejo, a
casa própria seria a melhor forma de a população se endividar, porque
eliminaria o pagamento de aluguel.
Desde o início do projeto “Cresce Brasil”, existe a convicção de
que uma atividade importante para recuperar mercado interno e promover o desenvolvimento urbano é a construção civil. É um setor que
pressiona pouco a balança dos pagamentos, ao contrário do automobilístico e do eletroeletrônico, que importam muito. Tem o mérito de
usar materiais produzidos em escala nacional, como cimento, ferro de
construção, alguns artefatos de madeira, cerâmica e metalurgia, de conexões, canos, torneiras etc., e de adquirir materiais locais, como areia,
saibro, pedra britada, mobilizando profissionais como marceneiros,
eletricistas, encanadores, operários, mestres de obras. E, como diz Lessa, “casa própria é necessária para morador de cidade pequenininha, de
cidade porte médio e, absolutamente, da metrópole, é talvez o principal
objeto de desejo das pessoas”.
O déficit habitacional do País, segundo dados do IBGE, é de 5,8
milhões de unidades. Lançado em 2009 e ampliado em março de 2011, o
programa “Minha casa, minha vida” visa construir 3 milhões de moradias
até 2014 para famílias com renda
mensal de até dez salários mínimos.
Ao todo, até 24 de julho de 2012,
na primeira e na segunda etapas
do programa, 1.829.083 de moradias foram contratadas e 1.006.462
delas, concluídas. De acordo com
balanço do programa, o eixo representou R$ 10 bilhões do total de
R$ 204,4 bilhões executados pelo
PAC 2 em 2011. No mesmo período, 90% das obras e dos projetos de
urbanização de assentamentos precários foram contratados.
O desenvolvimento do Brasil
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Obra de construção
de prédios residenciais
no Complexo de
Manguinhos, no
Rio de Janeiro.
FOTO: DIVULGAÇÃO/
FERNANDA ALMEIDA
(JUNHO DE 2009)

Desde a Medida Provisória 514/10, que definiu as regras do programa, ficou estabelecida a concessão prioritária de financiamento a famílias
chefiadas por mulheres, desabrigadas ou que residam em áreas de risco
e insalubres. De acordo com estudo do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 22 milhões de famílias brasileiras enquadram-se nessa
categoria. Isso representava 35% em 2009, contra 27% em 2001.
As favelas e áreas em situação de risco abrigam 2,2 milhões de
famílias, de acordo com a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios). Desse total, 77,7% recebem até três salários mínimos. Segundo
a Secretaria Nacional de Defesa Civil, de novembro de 2010 a março de
2011, 203 mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas em todo o País.
Foi o período das chuvas que mataram mais de 900 pessoas nos soterramentos da região serrana do Rio de Janeiro.

Trabalhadores
constroem alojamento.
Foto: Divulgação
(outubro 2011)

Porém, na opinião de Lessa, é preciso ampliá-lo. “A presidente
Dilma acerta quando faz o ‘Minha casa, minha vida’, mas o programa é
tímido em relação ao que o Brasil precisa”, diz ele, apostando que toda
a rede urbana brasileira seria dinamizada pela construção de moradias.
Associado a outras iniciativas, um plano habitacional será decisivo
contra a pobreza. Em 2011, foram feitas 247.862 ligações do “Luz para todos”, levando energia elétrica a quase 1 milhão de famílias – cerca de 247
mil delas, segundo o levantamento, vivem no campo, em assentamentos
da reforma agrária, em aldeias indígenas e em comunidades quilombolas e
ribeirinhas. Até 2014, a previsão é que 716 mil ligações sejam concluídas
– 257 mil devem atender ao plano “Brasil sem miséria”.

Aliados na população
A região Sudeste, a mais populosa do País, concentra 36,9% do
total do déficit habitacional, ou 2,05 milhões de moradias, seguida pelo
Nordeste, com 1,96 milhão, ou 35,1%. O Norte apresenta o maior percentual em termos relativos – 557 mil unidades, o que corresponde a 13,9%
dos domicílios da região.
Atender essa demanda é pensar também no consumo das famílias.
“Quem entra na casa própria se movimenta para melhorá-la por dentro,
comprando mobiliário, eletrodomésticos, equipamentos de diversão. Além
de permitir a organização da família”, diz Lessa.
FNE
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Nas áreas pobres e populares do País está, ao mesmo tempo, um
grande aliado para um programa de moradias que considere a cultura
popular. Na opinião de Lessa, além das construtoras para atender a
classe média, o governo deveria financiar a família pobre que, tradicionalmente, “faz a casa própria comprando aos poucos o tijolo, a pedra,
os materiais, menos o cimento, porque empedra. E quando é hora de
encher a laje, chama os amigos e faz isso no fim de semana”. E para
não errar nos alicerces, na localização, no arejamento, o poder público
deveria contratar engenheiros, para ajudar com as boas técnicas. Para
isso, existe a Lei Federal nº 11.888/08, que entrou em vigor em junho
de 2009 e determina a prestação de assistência técnica pública gratuita
à população de baixa renda em âmbito nacional. Tema do “Cresce Brasil”, a legislação federal inspirou a Câmara Municipal de Rio Branco,
em 2010, a aprovar uma lei própria (nº 5.177/09) para reduzir o altíssimo número de construções habitacionais irregulares e permitir a
obtenção de verbas previstas no FNHIS (Fundo Nacional de Habitação
de Interesse Social).
Segundo o governo, o SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança
e Empréstimo) contratou R$ 75,1 bilhões
em 2011 para aquisição, reforma ou construção de moradias, 39% a mais do que o
total registrado no ano anterior. Mais de
472 mil famílias foram beneficiadas. Até
2014, estão previstos R$ 176 bilhões para
o setor. Para Lessa, um programa amplo
deveria contar com toda uma estrutura de
financiamento. Como exemplo, ele sugere: “Em vez de pensar em aplicar em título
de dívida pública, que não faz o País crescer, poderíamos ter fundos previdenciários
para tocar a construção civil.”
O desenvolvimento do Brasil
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Obra da usina
termelétrica Candiota 3,
no Rio Grande do Sul.
FOTO: DIVULGAÇÃO/EDUARDO
TAVARES (ABRIL 2009)
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