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Um foro privilegiado de
discussões de toda natureza
Nos depoimentos de
personalidades e líderes
empresariais sobre a
importância dos 90 anos
do Instituto de Engenharia,
alguns dos aspectos
que mais ressaltam
são o reconhecimento
de que a entidade é o
denominador comum
de todos os engenheiros
e também que continua
tendo, historicamente,
o compromisso com
a excelência e com as
soluções mais adequadas
às inúmeras necessidades
da população – algo que
coloca a instituição como
uma referência para
os debates nacionais,
notadamente no que se
refere às políticas públicas
relacionadas à infraestrutura em geral

em especial, no Hospital da Beneficência
Portuguesa, em São Paulo, do qual é presidente. A instituição mantém cerca de
60% dos seus serviços à disposição dos
pacientes carentes e conveniados com o
Sistema Único de Saúde (SUS).

O engenheiro e empresário Antônio
Ermírio de Moraes é presidente do conselho de administração do Grupo Votorantim, que é formado por várias empresas que empregam hoje cerca de 30 000
pessoas, e opera no Brasil, há mais de 80
anos, nas áreas de metais, cimento, papel, químico, eletricidade, sucos e várias
outras. Antônio Ermírio representa a terceira geração que comanda o grupo criado por seu avô, o imigrante português
Antônio Pereira Ignácio, e ampliado nas
décadas seguintes por seu pai, o senador
José Ermírio de Moraes. Nessas oito décadas, os negócios da família permearam
a economia do país de uma maneira tal
que hoje duas cidades do interior de São
Paulo vivem em torno das empresas do
grupo. Votorantim é a terra do cimento e
Alumínio, como o próprio nome diz, existe graças à Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA. Ao lado do trabalho industrial, Antônio Ermírio desenvolve uma
intensa atividade no campo da saúde,

A seguir, os
depoimentos das
demais personalidades,
lembrando que as
duas perguntas
formuladas foram:
(1) Como encara o
papel do Instituto
de Engenharia (IE),
do passado aos dias
de hoje, quando
completa 90 anos,
levando-se em conta
a profusão de novas
tendências
tecnológicas, sociais
e políticas que foram
surgindo nas últimas
décadas? e (2)
Como vê o papel da
engenharia
brasileira para
o futuro próximo?

Gilberto Kassab – Para o prefeito
da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab, “o papel do Instituto de Engenharia foi fundamental, nesses 90 anos
de existência, para a própria evolução
da profissão. O Instituto sempre foi
uma referência para os debates, para
a troca de experiências e para a disseminação de conceitos e técnicas
de engenharia por estar totalmente
sintonizado ao desenvolvimento da
sociedade. O Instituto acompanhou
essa evolução e conduziu os engenheiros a participarem desse processo de maneira ativa”. Sobre o papel da
engenharia no futuro, disse Kassab: “A
engenharia brasileira está, certamente, entre as mais avançadas do mundo.
O Brasil é um país globalizado e oferece ao engenheiro a oportunidade de
acompanhar as tendências mundiais
e, inclusive, de formar tendências.
Temos capital humano de excelente nível e essa qualificação manterá
o Brasil sempre na vanguarda desse
processo e como um dos principais
formuladores mundiais de técnicas
produtivas”.

Paulo Skaf – O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo, Fiesp, Paulo Skaf, considera que “o
Instituto de Engenharia é uma entidade
que já nasceu representativa e eficiente”.
Para ele, “em quase um século de produtiva existência, congregou os mais
importantes nomes do setor, pesquisou
e debateu os principais temas da engenharia e apresentou concretas propostas para o seu desenvolvimento, formou
pessoas e, em nenhum momento, esteve
distante das questões de interesse nacional”. Seus prognósticos sobre a engenharia no futuro: “A engenharia é uma
ciência de fundamental importância na
vida da sociedade, no desenvolvimento
de um país. A engenharia brasileira tem
sabido acompanhar, em excelente nível,
as rápidas e constantes transformações
tecnológicas pelas quais tem passado o
mundo. O Brasil é um país que continua
crescendo, até mesmo resgatando uma
dívida social para com o seu passado. As-
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ma das características do Instituto de Engenharia (IE) ao
longo de toda a sua história
tem sido a absoluta independência.
Quando foi preciso, apoiou medidas
de caráter oficial, mas nunca se vergou a interesses que não fossem os
da defesa da engenharia brasileira e
o interesse público. A paixão pelo Brasil sempre foi a linha reguladora das
posturas do IE, pouco importando de
que lado as autoridades estivessem
ou estejam. Para a introdução da série
de depoimentos de personalidades e
lideranças empresariais sobre os 90
anos do Instituto de Engenharia, que
vêm a seguir, escolhemos um líder
empresarial igualmente apaixonado
pelo Brasil e célebre pela sua independência de espírito: Antônio Ermírio de Moraes (Eminente Engenheiro
do Ano de 1979). Perguntamos a ele
(como também aos demais depoentes), como encarava o papel do Instituto de Engenaria, do passado aos
dias de hoje, quando completa nove
décadas de atuação.
Ele responde com seu característico jeito entusiasmado: “O papel
do Instituto de Engenharia continua
sendo indispensável, da mais alta necessidade para a Nação!”. E sobre seus
prognósticos acerca do papel da engenharia brasileira para o futuro próximo do país, diz Antônio Ermírio: “A
engenharia continua sendo essencial
para o desenvolvimento da Nação e
para o esforço de que nós, brasileiros,
possamos integrar o chamado Primeiro Mundo”.
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sim, a engenharia tem um papel preponderante na evolução deste país. Desde
o aspecto habitacional, passando pelas
plantas empresariais, até chegar às grandes obras-de-arte no campo da infra-estrutura pública”.

João Carlos de Souza Meirelles – O
ex-secretário de Ciência e Tecnologia e
Desenvolvimento Econômico do Estado
de São Paulo, foi o único secretário do governador Geraldo Alckmin a ser chamado para a campanha 2006 do candidato
do PSDB à presidência da República e é
um dos redatores do programa de governo do tucano. Na visão de Meirelles,
que foi também Eminente Engenheiro
do Ano de 1999, “o Instituto de Engenharia representa hoje, com o mesmo vigor
de há 90 anos, o denominador comum
de todos os engenheiros que, cada vez
mais especializados, ajudam a construir
o mundo real e agora também o virtual”. Para ele, “a atuação do Instituto é decisiva para a retomada da importância
da engenharia nacional, diminuída nos
últimos tempos, mas essencial para o
desenvolvimento do país. Todos nós, os
engenheiros do Brasil, temos absoluta
confiança no nosso IE, como instrumento para a inadiável retomada do desenvolvimento da engenharia e da Nação”.

Ozires Silva – Conhecido como o homem que fez a Embraer “decolar” em 1970
– tendo sido seu primeiro presidente –, o
engenheiro Ozires Silva foi o Eminente
Engenheiro do Ano de 1980. Além de ter
liderado o grupo de engenheiros que promoveu a criação da Embraer, Ozires dirigiu a empresa até 1986 e, posteriormente,
entre 1991 e 1995, quando a empresa foi
privatizada. Hoje ele é diretor presidente
da Osec-Unisa. Eis o depoimento de Ozires sobre o papel do IE do passado aos
dias de hoje: “O mundo mudou dramaticamente nos últimos anos e não nos parece que o Brasil tenha consciência disso,
mantendo posturas, atitudes e culturas
que claramente, se funcionaram – sob o
juízo de alguns – não trouxeram para o
país aquilo que cada brasileiro consciente
aspira e deseja. O Instituto de Engenharia participou, nesses seus primeiros 90
anos, de muitas campanhas importantes
e sempre procurou ser uma voz atuante,
sobretudo naqueles assuntos ligados à
sua missão básica e à infra-estrutura nacional. Estas são tradições que, entendo
eu, deveriam ser mantidas, embora não
seja fácil. Com a intensa difusão das informações e com a internacionalização
das economias mundiais a escolha de
alternativas ou seleção de projetos, tudo
será objeto de debate público, contesta-

ções ou críticas, muitas vezes alongando as discussões e não impregnando os
interlocutores desejados. Isto não deve
impedir que as novas administrações
fujam de temas polêmicos. Ao contrário,
com a coragem dos cidadãos ligados aos
interesses nacionais e com a coragem dos
competentes, devem enfrentar as discussões, impondo com voz austera, mas
incisiva os pontos de vista dos engenheiros de São Paulo. Em face do vertiginoso
progresso mundial vivido na última década não podemos nos permitir ver o Brasil perder o bonde da história. Entidades
como o Instituto, independente do que
possam pensar outros segmentos da opinião pública, devem mostrar que estão
presentes sempre que entenderem que o
interesse da nação estiver em jogo”.
Sobre o papel da engenharia brasileira para o futuro próximo, assim se pronunciou Ozires Silva: “A engenharia é e
sempre será a atividade das construções
e da produção. Embora se constate que
grande parte dos jovens de hoje procuram as áreas sociais e as da tecnologia da
informação, tudo o que usam e usarão em
termos de equipamentos, sistemas e instalações dependerá de engenheiros capazes e criativos. Assim, o papel da engenharia na construção do futuro é crucial.
Por força de uma quantidade de crenças
e culturas derivadas de pensamentos do
passado muito de nossa engenharia passou a ficar dependente de conhecimentos gerados em outros países. Nada de
errado nisto. Somente devemos postular
que também temos contribuições a dar
para a Nação e para o mundo. Precisamos participar do processo de inovação
e de criação, com esforços dirigidos em
projetos de Pesquisas e Desenvolvimento,
não ficando tão somente esperando que
qualquer novo conhecimento tenha necessariamente de vir do exterior. Enfim,
acredito que o Instituto de Engenharia
tem papéis a desempenhar nesse futuro
e, sempre tentando ampliar os recursos
financeiros disponíveis, tentar levar ao
público e às autoridades opções e alter-

nativas que aumentem o poder nacional
de competir e fortaleçam nossas vantagens comparativas, em relação ao que se
faz no mundo mais desenvolvido.

Vahan Agopyan – O diretor presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo, IPT, engenheiro e
professor Vahan Agopyan (Eminente Engenheiro do Ano de 2004), também teceu
comentários sobre os 90 anos do IE. “O
Instituto de Engenharia foi criado num

momento emblemático na história ocidental recente. Em 1916, o mundo convivia com os estertores da Primeira Guerra
Mundial e a aceleração do crescimento
industrial calcado na difusão do conhecimento. Tecnologia era – e continua sendo – o insumo mais nobre e, ao mesmo
tempo, básico neste processo. Instituições competentes ancoram a pesquisa
e a transferência deste conhecimento ao
setor produtivo. Este foi o momento em
que nasceu o Instituto de Engenharia.
Em poucas palavras, o papel do Instituto
é fundamental para a tecnologia brasileira. A solidez das instituições, em praticamente todos os ramos da atividade
humana, é muito relevante para que as
iniciativas técnicas revertam em benefícios para as sociedades que lhes dão
sustentação. O mesmo vale para a engenharia. Neste campo, a sinergia entre
instituições nacionais como o Instituto
de Engenharia e o IPT, por exemplo, que
reúnem competência e credibilidade, são
indispensáveis para que o país cresça de
maneira sustentável, se modernize e produza bem-estar e qualidade de vida para
sua população.
Sobre o papel reservado à engenharia
em futuro próximo, o professor Agopyan

disse: “No século 21 os desafios tecnológicos são maiores e mais complexos, pois os
sistemas de produção evoluíram bastante. No tripé Pesquisa + Desenvolvimento
+ Inovação o IPT tem a responsabilidade
de aplicar os conhecimentos da pesquisa
e do desenvolvimento para a inovação
no setor produtivo paulista e nacional.
O Brasil apresenta bom desempenho na
pesquisa científica, representada pelo número de artigos publicados em revistas
internacionais indexadas: chega a quase
2% do total. Porém, nossa produção de patentes internacionais ainda é pífia, quase
nula: apenas 0,07% das patentes internacionais depositadas. Resumindo, sabemos produzir boa pesquisa com recursos
que não são abundantes, mas ainda não
sabemos transformar os resultados dessa pesquisa em desenvolvimento da sociedade. Cabe ao conjunto dos institutos
de pesquisas brasileiros a grande tarefa
de transferir para a sociedade o conhecimento já existente, difundindo novas
perspectivas para o desenvolvimento industrial e induzindo inovações adequadas e sustentáveis no país. Junto ao setor
público, o papel dessas instituições deve
ser o de permanente colaboração pró-ativa. Outro fator relevante que merece ser
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Ricardo Yazbek – O presidente da
Fiabci/Brasil, Ricardo Yazbek – também
vice-presidente do Secovi-SP e empresário do setor imobiliário –, assim se
pronunciou sobre os 90 anos: “O Instituto de Engenharia tem sido decisivo
na formação profissional dos engenheiros e da engenharia brasileira. Ao
longo destes últimos anos, vem dando
completa assistência e prestando importantes serviços aos profissionais
da área. E está também se renovando,
ao acompanhar as novas tendências
tecnológicas, inclusive ajudando os
engenheiros recém-formados a obter
emprego, em seu site. Quando comecei a carreira, ainda como estagiário,
passei a freqüentar o Instituto. Sou engenheiro civil formado pelo Mackenzie
em 1975. O IE ajudou-me a entender
importantes questões técnicas da engenharia e dos problemas brasileiros.
Seus cursos são importantes, valiosos
e imprescindíveis. Estou convencido
de que o Instituto teve e tem papel im-

portante na força e no prestígio internacional que goza a engenharia brasileira em âmbito global. Realmente,
ele tem sido uma caixa de ressonância
dos trabalhos técnicos dos grandes
engenheiros brasileiros. Por ele, já passaram prefeitos, governadores, senadores, ou seja, todos engenheiros que
deram um pouco de sua contribuição
para o desenvolvimento do Brasil, posto que a engenharia, principalmente
o Instituto, tem ajudado muito a solucionar os problemas brasileiros e a
alavancar políticas que ajudam no desenvolvimento do país”.
Sobre como a Fiabci/Brasil e as empresas a ela ligadas vêm se comportando nos últimos anos e quais suas
expectativas para futuro próximo,
Yazbek também fez uma declaração.
“Além de ser a criadora e promotora do
Prêmio Master, o ‘Oscar’ e a maior premiação do setor imobiliário no país, a
Fiabci/Brasil, o capítulo brasileiro da

Fiabci Mundial – Federação Internacional das Profissões Imobiliárias, com
sede em Paris –, é também a ponte que
liga a atividade em âmbito nacional
aos mercados de todo o mundo. Funciona no Brasil também como instituição de defesa do mercado interno e
de formação cultural e técnica de profissionais da área. É fonte segura para
contatos com gente ligada ao setor,
em todo o planeta. No Brasil, com sede
em São Paulo, ela congrega hoje todos
os segmentos imobiliários, inclusive as
principais entidades do setor, e aí está
para defender os interesses daqueles
que neles atuam, sempre buscando o
desenvolvimento da atividade. De que
forma? Promovendo eventos, reuniões empresariais, encontros e cursos.
Enfim, mostrando o que acontece em
todo o mundo na área de imóveis – as
inovações tecnológicas etc. – e também lutando em defesa dos interesses
do setor. No início dos anos 1950, período em que a Europa se empenhava
em sua reconstrução após a Segunda
Guerra Mundial, empresários uniramse e fundaram a Fiabci Mundial. Hoje,
ela é a federação mais importante do
setor imobiliário e da construção, em
todo o mundo. É a única que congrega 1,5 milhão de profissionais de empresas, sindicatos, associações e federações da área, tem representação na
ONU e está presente em mais de 50
países, inclusive o Brasil. Todos os anos,
a Fiabci/Brasil leva delegações expressivas ao Congresso Mundial da Fiabci.
Este ano foi em Bangkok, na Tailândia,
e em 2007 será em Barcelona, Espanha. Mas também leva muitos profissionais aos mais importantes eventos
e missões empresariais do setor imobiliário em todo o mundo. Assim é a
Fiabci/Brasil, sempre promovendo e
participando dos mais importantes
eventos nacionais e internacionais de
sua área. Ela corre o mundo, levando
nossa experiência imobiliária e trazendo também a de outros países.”

Rinaldo Campos Soares – Presidente da Usiminas e da Cosipa, o
engenheiro Rinaldo Campos Soares
foi também o Eminente Engenheiro
do Ano de 1992. Sobre os 90 anos do
IE, assim se expressou: “Considero a
atuação do Instituto de Engenharia
como um fator fundamental para o
desenvolvimento não apenas do setor, mas de todo o país.
Ao longo destes 90 anos, o IE
teve um papel essencial na evolução tecnológica de todos os campos que compõem a engenharia,
melhorando de forma significativa
a qualidade das construções, gerando empregos e impulsionando
a economia brasileira”. Acerca do
futuro da engenharia brasileira,

Campos Soares declarou: “A engenharia brasileira, como quase todos os setores da economia nacional, tem um imenso desafio para os
próximos anos – estar em constante evolução tecnológica para assegurar competitividade e desenvolvimento sustentável.
Na construção civil, é válido ressaltar que temos que seguir a tendência mundial de industrialização, buscando consolidar no Brasil
soluções – como o aço – que ofereçam uma construção sem desperdício, mais limpa, segura e com uma
maior economia de tempo, além
de incrementar expressivamente a
produtividade, a qualidade e de reduzir custos”.
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mencionado refere-se às perspectivas de
política internacional e brasileira quanto
ao desenvolvimento. Nesta década renovou-se a ênfase no desenvolvimento econômico, o que só ocorre com tecnologia”.
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Aloisio Vasconcelos – Para o presidente da Eletrobrás, engenheiro Aloisio
Vasconcelos, “poucas instituições no
país desempenham tão bem o papel de
trabalhar por uma categoria profissional e se posicionar diante das grandes
questões nacionais como o Instituto
de Engenharia”. Na visão de Vasconcelos, “o que distingue uma entidade é a
capacidade que seus representantes
têm de defender seus pleitos setoriais
e, ao mesmo tempo, colocar os saberes
que dominam a serviço de uma causa
maior: a humanização da sociedade e
a conseqüente melhoria das condições
de vida da população. Ao longo de 90
anos, o IE vem desempenhando essa
missão com a responsabilidade que se
exige de toda instituição séria”.
Sobre o papel reservado à engenharia brasileira em futuro próximo, o presidente da Eletrobrás disse: “Reconhecida pela notória excelência dos serviços prestados, a engenharia brasileira
está à altura do crescimento que o país
seguramente vai experimentar nos
próximos anos. Nossos engenheiros e
nossas empresas, públicas e privadas
têm uma tarefa estratégica a cumprir
no futuro próximo: aprimorar a infraestrutura nacional que vai criar as condições necessárias ao desenvolvimento

econômico. O know-how brasileiro já
deu inegáveis exemplos de sua capacidade nos quatro cantos do planeta
e certamente esse será um caminho a
ser trilhado cada vez mais num mundo
em que a inserção internacional é condição de sobrevivência para empresas
e profissionais”.

tação do Metrô, desta vez para a sua
quarta linha. Ao reunir a efervescência do pensar da engenharia paulista,
o Instituto certamente contribuiu de
forma significativa para a pujança da
engenharia nacional, no passado, no
presente e com certeza no futuro”.

Luiz Carlos David – Eis o depoimento do presidente do Metrô de São Paulo, engenheiro Luiz Carlos David: “No
auge da Primeira Guerra Mundial, em
1916, em São Paulo, dentro da Escola
Politécnica, surge o Instituto de Engenharia como um catalisador de idéias
e saber em prol da engenharia nacional. O vínculo do IE com o Metrô manifesta-se de forma marcante desde a
criação da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô. Em 1966, o
Instituto bradou sua indignação com
as exigências da Prefeitura de só permitir a participação de empresas nacionais em consórcio com as estrangeiras para a construção da primeira
linha do Metrô. Depois de 40 anos, o
IE é novamente palco pioneiro, agora
para a primeira parceria público-privada do Brasil. A PPP é a nova fórmula
de alavancar recursos para a implan-

Jurandir Fernandes – O secretário dos Transportes Metropolitanos
do Estado de São Paulo, Jurandir
Fernandes, assim se pronunciou sobre os 90 anos: “Para mim, é uma
satisfação constatar que em apenas
nove décadas, o Instituto de Engenharia consolidou-se como um dos
mais importantes instrumentos de
desenvolvimento profissional e cultural dos engenheiros. E ao mesmo
tempo, conseguiu ser fiel a sua missão de ‘promover a engenharia em
benefício do desenvolvimento e da
qualidade de vida da sociedade’. Estou certo que o Instituto conseguirá,
por ser um foro privilegiado de discussões de toda natureza, enfrentar com sucesso os desafios que se
impõem nestes primeiros anos do
já chamado ‘Século da Tecnologia’,
marcado por processos irreversíveis

de internacionalização e de interdependência econômica”.
Sobre o papel da engenharia brasileira para o futuro próximo, Fernandes disse: “Nossa engenharia tende a
tornar-se cada vez mais competitiva,
embora o norteador deste processo
seja o crescimento econômico do
país como um todo. Reduzir o custo Brasil, aprofundar as reformas,
diminuir as taxas de juros, tornar
o Estado mais eficiente, organizar
institucionalmente as parcerias público privadas, as PPPs, são algumas
das medidas necessárias e urgentes.
Isso tudo sem perder de vista questões que vão além das fronteiras geográficas e se tornarão cruciais nas
próximas décadas, como preserva-

ção do meio ambiente, produção de
alimentos, escassez de água, grandes
concentrações populacionais nas
megalópoles e nas regiões metropolitanas. A engenharia será ferramenta importantíssima para responder
às grandes demandas no setor de
infra-estrutura – energia, telecomunicações, saneamento e, sobretudo,
transporte de massa, que servirão de
base para sustentar o pleno desenvolvimento de novos processos produtivos. Expor, debater e articular
as grandes questões que envolvem
a engenharia é manter-se vinculado
com os anseios da sociedade e, seguramente, o Instituto continuará
exercendo papel de destaque nestas
questões.
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Romeu Chap Chap – Presidente
do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração
de Imóveis Comerciais e Residenciais
de São Paulo, Secovi-SP, o engenheiro
Romeu Chap Chap fez o seguinte depoimento sobre os 90 anos do IE: “O
Instituto de Engenharia tem exercido,
desde a sua criação há 90 anos, decisivo papel no contexto nacional. Além
de contribuir para a construção do
país, por seu intermédio a engenharia
brasileira tem conquistado avanços
substanciais, sendo hoje reconhecido
como dos mais capacitados em âmbito mundial. A permanente preocupação com a evolução tecnológica e com
a antecipação de tendências, sistemas
e conceitos permitiu que o IE estivesse sempre na vanguarda das atividades. O compromisso com a excelência
e com as soluções mais adequadas às
inúmeras necessidades da população
coloca o Instituto como referência,
notadamente no que se refere a políticas públicas relacionadas à infraestrutura em geral. Diante desses aspectos, a entidade vem realizando um
importante e valioso trabalho, do qual
o Brasil se beneficia diretamente, em
termos econômicos e sociais”.
Sobre o futuro da engenharia na-

cional e o papel que o Secovi-SP e as
empresas a ele ligados vêm representando nos últimos anos e quais suas
expectativas para os próximos tempos,
Chap Chap se pronunciou de forma
abrangente. “A indústria imobiliária
enfrentou um longo período de ‘stop
and go’. Durante 15 anos, nosso setor
enfrentou inúmeras adversidades.
Houve a extinção do Banco Nacional da Habitação, BNH, que era o órgão gestor da política habitacional do
país, a qual ficou acéfala, uma vez que
as funções daquela instituição foram
distribuídas em diversos organismos.
Ficamos sem interlocutor, pois a cultura do BNH não foi incorporada pelo
Ministério da Fazenda, o Banco Central,
a Caixa Econômica Federal e os sucessivos ministérios criados, extintos e recriados para cuidar da área, como se verifica ainda hoje com o Ministério das
Cidades. Enfrentamos, ainda, uma série
de planos econômicos heterodoxos,
que desconsideraram o perfil de longo
prazo que caracteriza nossas atividades. O Sistema Financeiro da Habitação
reduziu drasticamente suas operações
de crédito, tanto para a produção como
para a aquisição – em especial no que
diz respeito aos agentes do Sistema
Brasileiro de Poupança e Empréstimo, o
SBPE, que empresta os recursos captados em caderneta de poupança.”
Para Romeu Chap Chap, felizmente,
tudo isso agora é passado. “Um passado com o qual aprendemos todos
– empresários, governo e sociedade.
Isso porque, em 2004, conquistamos
um marco regulatório, a Lei 10931/04,
mais adequado às necessidades do
setor, conferindo maior segurança a
compradores e financiadores e desobstruindo o crédito imobiliário. Chegamos a essa condição após intenso
trabalho que realizamos em parceria
com o Ministério da Fazenda do atual
governo, a CBIC e a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, a Abecip. Além dis-

so, resoluções do Conselho Monetário
Nacional, editadas em 2005, garantiram maior disponibilidade de recursos para o financiamento da produção
e aquisição de imóveis.
Essas resoluções determinaram aos
agentes financeiros o direcionamento
obrigatório de 65% das aplicações em
caderneta de poupança – e do retorno
das prestações – em financiamento
habitacional. Foram criadas, inclusive, penalidades aos agentes que não
atendessem à determinação. Isso fez
com que os bancos passassem a disponibilizar, a partir de 2004, volumes
abundantes de recursos para o crédito
imobiliário. Chegamos a 2006 com o
montante recorde de quase 20 bilhões
de reais, considerados os recursos dos
agentes financeiros privados e os da
Caixa Econômica Federal.”
Chap Chap entende que os bancos
precisam emprestar. “Do contrário,
têm de recolher a diferença ao Banco
Central e receber remuneração de apenas 80% da TR e sem juros. Daí a competição entre eles, cada qual oferecendo juros menores e outras facilidades
aos compradores. As novas condições
operacionais da indústria imobiliária
reúnem componentes básicos para o
bom funcionamento de nossas atividades: arcabouço institucional, disponibilidade de recursos, segurança jurídica, ambiente econômico favorável
e pessoas dispostas a comprar, haja
vista as condições cada vez mais acessíveis. Com isso, a indústria imobiliária tem condições de trabalhar, notadamente no mercado de classe média.
E a tendência é de também atuar no
segmento de baixa renda, haja vista
a adoção de novas medidas pelo governo, com o que o setor formal da
construção terá condições de produzir habitações de interesse social em
escala e combater, com maior eficácia,
o déficit de moradias. Portanto, as expectativas para o futuro próximo são
mais que positivas.”

João Claudio Robusti – Para o presidente do Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Estado de São Paulo, SindusCon-SP, João Claudio Robusti,
“o Instituto de Engenharia, que sempre
teve um papel relevante na atualização
tecnológica de várias gerações de engenheiros, deverá continuar cumprindo
esta importante função, e hoje com uma
forte articulação com as entidades da
construção civil paulista”. Robusti entende, ainda que “o Instituto também tem
se destacado nos últimos anos no esforço de manter seus associados atualizados com as novas tendências sociais e
políticas, e certamente prosseguirá neste seu louvável trabalho”.
Sobre o futuro da engenharia e as
expectativas do SindusCon-SP e das em-

presas a ele ligadas, Robusti declarou o
seguinte: “O SindusCon-SP e suas empresas associadas vêm buscando incessantemente a remoção dos obstáculos ao
desenvolvimento do setor da construção
civil. Isto significa: 1) o combate à informalidade, por meio de uma reforma tributária e da aprovação da Lei Geral da
Micro e Pequena Empresa, que estenderá o regime tributário do Supersimples
à construção; 2) o combate à burocracia;
3) revisão das legislações trabalhista e
previdenciária; 4) a luta por uma Justiça
mais ágil; 5) a racionalização dos gastos
públicos e o enxugamento dos gastos
de governo, possibilitando mais investimentos na infra-estrutura e na habitação de interesse social.”
Robusti disse ainda que o Sindus-
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Con-SP espera que o próximo governo federal, a ser eleito em outubro, faça essas
reformas e invista cerca de 30 bilhões de
reais a mais por ano, em relação ao que
normalmente investiria, nas áreas de
habitação, saneamento, energia e construção e reforma de rodovias. “Se isto
acontecer, de acordo com estudo da FGV
Projetos entregue pela União Nacional
da Construção aos principais candidatos
à Presidência da República, o Brasil crescerá no PIB e no IDH, e passará a figurar
entre as 50 economias socialmente mais
desenvolvidas do mundo e finalmente
terá um desenvolvimento sustentável.”

Cristiano Kok – Segundo o presidente da Engevix Engenharia, Cristiano Kok
(Eminente Engenheiro do Ano de 2003), o
Instituto de Engenharia desempenhou,
ao longo de seus 90 anos de história, um
papel fundamental no desenvolvimento da engenharia brasileira, debatendo
soluções técnicas, divulgando tecnologias, promovendo seminários e cursos e
reunindo a “inteligentzia” da engenharia
nacional. “Este papel continua tão importante hoje como o foi no passado e o Instituto, assim como a engenharia brasileira,
continuarão a ter, no futuro próximo, um
papel chave na retomada do crescimento
do Brasil, e na ampliação e modernização
da infra-estrutura do País.”

90 anos do IE
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Moacyr Duarte – O presidente
da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, ABCR, Moacyr
Duarte, declarou que nestes últimos
90 anos, o Instituto de Engenharia
tem oferecido uma contribuição importante ao país por seu trabalho de
fomento às pesquisas, realização de
eventos para troca de experiências
e constante promoção da engenharia nos mais diversos setores da sociedade. “O Brasil vive um momento
crucial na área de infra-estrutura,
uma vez que as rodovias, hidrovias,
portos e aeroportos que dispomos
não suportarão o crescimento de
nossa produção se investimentos
pesados não forem feitos.
Neste contexto, os engenheiros
desempenham um papel fundamental, que é o de alertar a sociedade
sobre o apagão logístico e contribuir com propostas para resolver o
problema. Com seu trabalho diário
e constante de pesquisa técnica e
promoção de cursos e eventos, o Instituto de Engenharia tem cumprido
o seu papel para ajudar o Brasil a
resolver o problema dos gargalos da
logística e garantir os pilares necessários de sustentação para o crescimento econômico e social. Acre-
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dito ser de extrema importância o
fato de o Instituto entender que a
engenharia existe como uma ferramenta para ser usada em benefício
do desenvolvimento e da qualidade
de vida de toda a sociedade. Esta é
a visão que torna o trabalho do Instituto fundamental para o desenvolvimento da engenharia de forma
que o setor exerça plenamente sua
função de ajudar o País a crescer. Parabenizo, especialmente, a iniciativa
do Instituto de criar sua Câmara de
Mediação e Arbitragem. Com a lentidão da Justiça, a arbitragem apresenta um resultado ágil, eficaz e econômico para a solução alternativa de
conflitos.”
Sobre o futuro da engenharia e as
expectativas da ABCR e das concessionárias a ela ligadas, Duarte também fez uma importante declaração.
“O setor de concessão de rodovias
tem 10 anos. Hoje, o país tem quase
10 000 quilômetros de rodovias pedagiadas, o que corresponde a 6,1%
da malha pavimentada. Embora o
percentual pareça pequeno, os trechos concedidos concentram o fluxo de veículos das grandes regiões
produtoras: Sul e Sudeste. A experiência acumulada pelas concessionárias na última década fez surgir um
setor empresarial e profissional de
reconhecida competência. O trabalho desenvolvido pelas empresas foi
fundamental para dar solidez e reconhecimento ao programa, fazer das
rodovias concedidas as melhores do
país e oferecer serviços de qualidade
aos usuários. Para um futuro próximo, o setor aguarda a efetivação da
segunda fase do Programa Federal
de Concessões de Rodovias, que concederá 2 600 quilômetros de importantes trechos rodoviários à iniciativa privada. Esta segunda etapa de
concessão de rodovias federais trará
um alívio para os gargalos de infraestrutura do país.”

Ulrich Hoffmann – O presidente da São Paulo Transporte, SPTrans,
Ulrich Hoffmann, assim se manifestou sobre os 90 anos do IE: “Por sua
história e por representar um corpo
social dos mais competentes do Brasil, o Instituto de Engenharia tem
não só a capacidade como também
a responsabilidade de opinar e influir sobre nosso destino. Por muitos
anos, como funcionário das Nações
Unidas, prestei serviços no exterior
e fui testemunha dos trabalhos e do
prestígio dos nossos engenheiros. A
nossa engenharia tem condições de
ser muito mais e melhor aproveitada
e o Instituto é o instrumento desse
novo horizonte.
Sobre o futuro da engenharia brasileira, Hoffmann declarou: “O maior
crime que o Brasil comete é desprezar
o potencial produtivo de seus mais
de 10 milhões de desempregados.
Precisamos de um golpe no timão e
partir para o desenvolvimento onde
nossa engenharia e seu timoneiro,
que é o Instituto, têm um papel criador indiscutível”.

Valdir Silva da Cruz – O presidente
da Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, Abece,
Valdir Silva da Cruz, declarou: “O Instituto de Engenharia desde sua fundação foi a entidade representativa
dos engenheiros em São Paulo. Fez
sempre o papel de aglutinar nossos
colegas em torno de idéias e de novas tendências. Sempre esteve na
vanguarda promovendo palestras, seminários e congressos técnicos. Participou da vida política da cidade e do
Estado abrindo suas portas para discussões de temas de interesse público. Do Instituto tiramos muitas lições
para se formar uma entidade, aprendemos como nos organizar em associações, mas sem deixar de estarmos
ligados ao nosso irmão mais velho o
Instituto de Engenharia.”
Sobre o futuro da engenharia e as
expectativas da Abece e das empresas
a ela ligadas, Cruz afirmou: “A Abece
desde sua criação há 12 anos sempre
lutou pela valorização profissional.
Foram anos difíceis onde nos preparamos tecnicamente, investimos em
nossas empresas, mas ainda o retorno
é pequeno. Nossa responsabilidade é
grande pois com o projeto estrutural
zelamos pela segurança de qualquer
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obra, colocamos nosso conhecimento à disposição de nossos clientes e
usuários. Neste momento temos boas
perspectivas para o futuro da engenharia em geral. Mas como em outras
ocasiões, esperamos que não seja uma
bolha, e sim um crescimento consistente pois será ótimo para o país. O
Brasil só crescerá com o crescimento
da construção civil”.

Arlindo Moura – O presidente
da Associação Paulista de Empresários de Obras Pública, Apeop, Arlindo
Moura, declarou sobre os 90 anos: “ O
Instituto de Engenharia tem constituído, ao longo de muitas décadas, uma
referência para os profissionais e empresários da engenharia e da construção. Nas últimas, vem sendo desafiado pelas implicações – sobretudo positivas e em parte também negativas
– da globalização e dos esforços no
sentido de uma integração competitiva do Brasil a ela, que têm sido feitos e
precisam ser aprofundados, nos campos da macro e da microeconomia, da
tecnologia, da reforma do Estado, dos
investimentos públicos e privados, do
mercado de trabalho. Na esfera polí-

tica, o desafio – que enfaticamente a
atual direção do Instituto tem aceitado – é o de combinar a representação
profissional com a defesa mais ampla
dos interesses da cidadania. Como
membro do Conselho Consultivo sinto-me orgulhoso de contribuir para as
respostas a tais desafios”.
Sobre o futuro da engenharia e as
expectativas da Apeop e das empresas
a ela ligadas, Moura disse: “O maior
desafio que a Apeop tem procurado
enfrentar, no início dos anos 1990
para cá, é o de combinar seu papel de
representação de empresas que executam obras e serviços de construção
contratados e pagos pelas três esferas
do Estado, que segue sendo importante, com a nova tarefa de instrumento
representativo de parceiros do poder
público na viabilização de empreendimentos – da variada gama desses
serviços e obras – com financiamento e gestão da iniciativa privada. E a
expectativa da direção da entidade é
que, articulando e cumprindo bem os
dois papéis, ela contribuirá significativamente para fortalecer e valorizar
o segmento empresarial que representa e para o desenvolvimento econômico, político e social de São Paulo
e do nosso país”.

Roberto Scaringella – O presidente da Companhia de Engenharia
de Tráfego, CET, Roberto Scaringella,
fez a seguinte declaração: “O Instituto de Engenharia, nesses 90 anos de
existência, sempre esteve presente
– muitas vezes no papel de liderança
– nos momentos importantes da vida
política, social e econômica. Com o
avanço do conhecimento e a evolução
do mundo moderno, o Instituto soube
se adaptar, sendo sempre um fórum
privilegiado de debates, em que o poder público, a comunidade científica e
tecnológica e também a empresarial
puderam se expressar para obter resultados positivos”.
Sobre o futuro da engenharia, disse Scaringella: “O papel da engenharia brasileira para o futuro é progredir numa perspectiva cada vez mais
multidisciplinar. Os aspectos sociais,
políticos, econômicos vão inspirar os
engenheiros e, como conseqüência, o
estudo da engenharia, a descobrir novos horizontes para resolver, além dos
antigos problemas, aqueles que ainda
significam e, certamente irão significar, desafios cada vez maiores. Sem
dúvida será uma atuação em que o
Instituto estará fortemente presente.
A sociedade, como no passado, saberá
reconhecer”.

Rodrigo Vilaça – O diretor-executivo da Associação
Nacional de Transporte Ferroviário, ANTF, Rodrigo Vilaça, declarou que “o Instituto de Engenharia atua de forma técnica e
consistente no engrandecimento do Brasil sendo uma referência para o crescimento contínuo,
atualizando-se seguidamente
com o intuito de apoiar e ser a
base das questões estruturais
de enriquecimento e acertos de
nosso país”. Sobre como a ANTF e
as empresas a ela ligadas vêm se
comportando nos últimos anos e
quais suas expectativas para futuro próximo, Vilaça disse que “a ANTF conta com a
base histórica do IE para continuar na recuperação, manutenção e principalmente
na expansão da malha ferroviária do Brasil, fazendo-a com que suas obras sejam
referências mundiais e demonstração da
força de trabalho em equipe para fortalecimento das estruturas do país”.
João Batista Serroni de Oliva – O
presidente da Associação Brasileira de
Engenheiros Eletricistas - Seção São
Paulo, Abee-SP, João Oliva, assim se manifestou sobre os 90 anos: “O Instituto
de Engenharia é o berço das entidades
de classe, assim como a Abee-SP nasceu nesta casa do engenheiro em 12
de setembro de 1956, no Palácio Mauá, comemorando
com vigor o seu Jubileu de
Ouro. Poderia citar as oficiais
como Crea-SP e a Mútua, todas prestando importantes
serviços aos profissionais e à
engenharia paulista. O Instituto, sempre à frente do seu
tempo, com seus 90 anos de
história, continua propondo
mudanças para a conjuntura
nacional nos dias de hoje nas
discussões mais preocupantes
como a matriz energética. Para-

béns IE e meu orgulho de ser associado
e conselheiro”.
Sobre o papel da engenharia brasileira para o futuro próximo, Oliva disse: “Ao
Brasil e aos brasileiros, só nos interessa
um crescimento condizente, no mínimo
de 5% ao ano, e vejo a engenharia como
a única ferramenta de promover este
desafio, com a volta de investimentos na
infra-estrutura e formando mais profissionais da engenharia. Enquanto no
Brasil temos 12 000 novos engenheiros
ao ano, a China forma 300 000 e cresce
12% ao ano”.

Mário Bandeira – O presidente da
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, Mário Bandeira, enviou o
seguinte depoimento sobre os 90 anos:
“O Instituto de Engenharia sempre foi
um fórum de discussão das políticas
públicas e de soluções para os diversos
campos da engenharia. Como fórum
de discussão, a CPTM tem participado
de eventos realizados pelo Instituto e
ocupado os espaços da entidade para
alguns dos seus próprios eventos. Em
decorrência dessas diversas iniciativas
várias propostas nasceram no Instituto, como a Cosipa e o Proálcool. Todos
os programas da CPTM e da Secretaria
de Transportes Metropolitanos, STM,
também são levados e discutidos no
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Instituto, de onde surgem propostas
que interessam ao segmento de transporte urbano de passageiros como um
todo. Nesse aspecto o IE contribuiu
muito com o governo estadual para a
formulação de políticas para o setor.
Por outro lado, o Instituto tem uma
revista que publica sempre artigos, assuntos relativos à atuação da STM e da
CPTM, que já foi assunto de capa em
algumas ocasiões”.
Sobre o papel da engenharia brasileira para o futuro próximo, discorreu
Bandeira: “O mundo, e conseqüentemente a engenharia, estão passando
por transformações profundas. Uma
delas é a questão da matriz energética, a qual o Instituto tem se dedicado.
Sabe-se que os mais otimistas dão
apenas algumas décadas de existência para o petróleo. Há um esforço
muito grande em todo o planeta, a
fim de se mudar o perfil energético
das economias. Isso tem repercussão
não só na área de transportes, na geração de energia, e vai mudar a configuração das cidades que recebem
forte impacto do advento do automóvel. Se alterarmos o perfil energético
da sociedade, muito provavelmente as
cidades vão sofrer mudanças substanciais. O grande desafio da engenharia hoje é como adaptar o futuro da
humanidade dentro desses padrões.
Imagine a busca, o incentivo a veículos não poluentes, de tração humana
... Isso está surgindo em vários países,
criando um novo padrão de urbanismo, de construções.
Outro desafio é o ritmo do desenvolvimento tecnológico, que causa a
obsolescência de todos os sistemas em
um período muito curto. Basta ver os
computadores. A velocidade das mudanças tecnológicas é tão violenta que
exige da engenharia uma permanente
atualização. As escolas de engenharia
hoje estão todas tentando reestruturar os currículos, a se adequar a essas
novas funções do engenheiro”.

João Virgilio Merighi – O presidente da Associação Nacional de InfraEstrutura de Transportes, Andit, João
Virgilio Merighi, também se pronunciou sobre os 90 anos do IE. “O Brasil vem lutando nas últimas décadas
para fazer jus a um velho ditado, que
é ser um país do futuro e, nós brasileiros, estamos lutando no dia-a-dia
para que esse futuro um dia seja realidade. Bem, a despeito dos políticos,
graças ao Bom Deus, nossa economia
vai andando. Talvez não na velocidade tão sonhada mas, na toada daquele que se levanta às 5 da manhã, enfrenta filas de ônibus, trens lotados,
para às 7 estar sorridente, enfrentando as tarefas que lhe são confiadas.
Esse brasileiro é quem faz, anonimamente, a economia girar e hoje nos
dá um alento de contribuir para que
sejamos a 11.ª economia no ranking
mundial com um PIB que alcançou
em 2005, 795,776 bilhões de dólares,
colocando-nos à frente de países
emergentes tais como Índia, Austrália, e México, voltando a ser a maior
economia da América Latina. Neste
panorama, temos a engenharia como
alavanca motivadora tanto da produção industrial como na produção
de serviços e nas atividades agríco-

las. Cabe ao Instituto de Engenharia,
nosso querido IE, congregar uma das
maiores classes de profissionais deste
país: a de engenheiros. E, ao completar 90 anos, tem a responsabilidade
de alicerçar as linhas mestras do desenvolvimento tecnológico daquele
que quiçá um dia, terá reduzido as diferenças sociais entre aqueles que fazem os alicerces da economia, trazendo o Brasil da desagradável posição
de um PIB per capita de apenas 4 333
dólares, para o 72.º lugar no ranking
dos maiores do mundo, ainda pior
colocado que países como Argentina
(71.º), Panamá (70.º) e Costa Rica
(69.º). Nestes últimos 90 anos, o Instituto vem promovendo de forma
exemplar a integração entre as corporações de engenharia e os profissionais que nela militam. A busca por um
aprimoramento profissional através
de cursos, palestras, seminários e atividades afins têm possibilitado uma
crescente sinergia nos meios profissionais. No entanto, nestes tempos

de alta internet e globalização, não
nos cabe falar só do passado, mas, levantar a bandeira do futuro e, nessa
linha que nós da Andit, gostaríamos
de desejar os parabéns mostrando
um mundo de trabalho que teremos
pela frente. Os desafios que o IE terá
que enfrentar agora são imensos. No
momento que este gigante chamado Brasil desperta, nós engenheiros
temos que estar cada vez mais integrados e as nossas corporações mais
unidas para enfrentarmos os desafios que virão. No momento em que
temos nos nossos quadros de desenvolvimento tecnológicos corporações
com elevada tecnologia de ponta
como, por exemplo, uma Embraer,
que nos faz sentir grandes no cenário
internacional é necessário que haja
entidades de classe e de segmentos
produtivos que possam agregar o patrimônio chamado saber, para continuarmos com incrementos positivos
de desenvolvimento.
Sobre o futuro da engenharia e
as expectativas da Andit e das empresas a ela ligadas, Merighi disse:
“A Andit, como uma associação de
profissionais e corporações ligados à
infra-estrutura de transportes vê um
cenário otimista para crescimento
econômico. Os seus associados estão
muito convictos que um importante
sustentáculo do crescimento econômico é o meio transporte. Sem ele,
a economia pára. No entanto, temos
muito a caminhar até que possamos
nos colocar numa posição de descanso. O horizonte, no nosso painel de
comando, indica que teremos que investir de imediato na educação continuada dos técnicos e na capacitação
tecnológica das corporações. Mostra
também que temos a luta árdua de
estimularmos os investimentos na
forma mais adequada, o desenvolvimento tecnológico e a colocação dos
associados em contato com os meios
produtivos no cenário internacional”.

José Roberto Cardoso – Professor
da Escola Politécnica e coordenador
do programa de educação continuada
para engenheiros da centenária instituição, José Roberto Cardoso, assim
se referiu aos 90 anos do IE: “O Instituto de Engenharia na minha visão
será o órgão máximo de recuperação
da importância da engenharia para o
nosso desenvolvimento e atuar como
elemento ativo na dissolução desta
imagem pobre que a sociedade tem
da engenharia no momento. Em passado recente nossa profissão era sinônimo de um curso extremamente
difícil para os nossos jovens, que por
esta razão escolhiam outra profissão.
Sinônimo também de corrupção, devido a relacionamentos nada profissionais entre algumas empreiteiras e
os nossos governantes. E, finalmente,
o engenheiro era sinônimo de um tocador de obras, diferentemente de sua
mais importante característica que é
a criatividade, responsável pela melhoria substancial da nossa qualidade
de vida e, também, pela elevação de
nossa expectativa de vida. Nosso Instituto deverá ser o elemento difusor
da principal diferença entre os engenheiros de hoje e os engenheiros do

passado, que é a multidisciplinaridade. Não existe mais problema unidisciplinar na engenharia. Em qualquer
projeto, o aspecto ambiental, a segurança e – por que não? – a ética profissional precisam estar presentes, para
que possamos realizar aquilo que a
sociedade espera de nós. O IE precisa
também voltar a ter peso político. Incentivar nossos engenheiros a fazer a
parte das Assembléias Legislativas, do
Senado e do poder central, como ocorre muito nos países asiáticos, templos
modernos da engenharia atual. Finalmente, o Instituto precisa mostrar à
sociedade que não praticamos uma
profissão estritamente masculina.
Nas profissões mais procuradas,
como o direito e a medicina, o sexo
feminino é preponderante e na engenharia menos de 20% dos engenheiros
são do sexo feminino, isto implica dizer que nós engenheiros estamos perdendo os gênios femininos, de modo
que alguma coisa precisa ser feita”.
Sobre o papel da engenharia brasileira no futuro próximo, o professor
Cardoso declarou: “Vejo a engenharia
nacional como a solução para o nosso
desenvolvimento. Não há um país forte sem uma engenharia forte. Precisamos formar um contingente maior de
engenheiros em escolas de qualidade
e suprir as necessidades dos países
desenvolvidos, os quais estão com deficiência de engenheiros. Precisamos
ser arrojados e enfrentar desafios que
até o momento parecem ser de difícil solução. As escolas de engenharia
precisam se aproximar do ensino médio para melhorar a formação de nossos jovens para incentivá-los a seguir
nossa carreira, que é a única alternativa para livrar-nos da dependência
tecnológica. A engenharia também
deve mostrar aos nossos estudantes
de engenharia que a criatividade,
alavanca maior da inovação tecnológica, é a mais potente ferramenta de crescimento dos dias atuais”.

85
90 anos do IE

90 anos do IE

84

2006

www.brasilengenharia.com.br

2006

ENGENHARIA 577

ENGENHARIA 577
2006

90 anos do IE
www.brasilengenharia.com.br

Pedro Feres Filho – Expressando,
em primeiro lugar, seus parabéns
pelos 90 anos do IE, o presidente da
Associação Brasileira de Ensaios Não
Destrutivos e Inspeção, Abende, Pedro
Feres Filho, declarou: “É motivo de orgulho para o país ter uma associação
que completa 90 anos de existência.
Quando foi fundado, 90 anos atrás,
o Brasil ainda era um país predominante rural e é admirável a visão e
determinação do grupo de fundadores. O papel do Instituto é de absoluta importância para o parque industrial paulista, em particular, e para
a própria indústria nacional de uma
forma geral. O IE tem contribuído de
forma inquestionável para a formação de uma cultura própria ligada ao
ramo das engenharias, através das
suas diversas ações, disseminando e
difundindo esta cultura de forma dinâmica e eficaz. As novas tendências
tecnológicas, sociais e políticas das
últimas décadas foram rapidamente assimiladas pelo Instituto através
das políticas estratégicas implementadas. O IE foi e é um fator preponderante no fomento do desenvolvimento tecnológico”.
Sobre o futuro da engenharia,
Feres disse: “A engenharia brasileira

sempre teve um papel de destaque
nas diversas ciências praticadas no
Brasil, desde os anos de 1900. Com
o passar dos anos este papel acentuou-se e temos a nossa capacidade
da engenharia nacional plenamente
reconhecida mundialmente. Somos
pioneiros em diversas áreas, com des-

Orlando de Almeida Filho – O secretário municipal de Habitação, engenheiro Orlando de Almeida Filho, fez a
seguinte declaração: “Desde sua fundação, em 1916, o Instituto de Engenharia tem sua atuação diretamente vinculada ao desenvolvimento da maior
metrópole da América Latina. Criado
como extensão da Escola Politécnica de
São Paulo, o Instituto reflete a visão larga e empreendedora dos profissionais
da engenharia para levar à sociedade
civil as ações necessárias para responder às transformações vindas com os
desafios da modernidade. Afinal, inovações como o automóvel, o telefone, a
eletricidade, o cinema, a produção em
massa e tantas conquistas do engenho
humano demandavam novos espaços de convivência, novas técnicas de
construção. O IE, ao longo das décadas,
desde o apogeu da industrialização de

São Paulo, com o ‘boom’ das obras públicas e o desenvolvimento econômico
puxado pela economia cafeeira esteve
atuante na vida da cidade. Algumas
vezes como coadjuvante outras como
protagonista, pela insubstituível participação dos engenheiros em projetos
capitais para a urbanização da cidade, nas mais diversas especializações
geradas pelas novas tecnologias. Várias gerações deram sua contribuição
à preservação deste Instituto, à sua
história. Como colocar no horizonte a
importância do Instituto? Um breve
passeio pela cidade de São Paulo nos
responde: a cidade, nossa casa, são
obras do engenho humano, da engenharia. E o IE chamou para si a responsabilidade ética e profissional da
classe, contribuindo por meio de seus
cursos, eventos, simpósios, suas representações em âmbito federal, estadual
e municipal. Aqui mesmo entre nós, na
Secretaria de Habitação, na Emurb, na
Sempla. Hoje, em que a importância da
engenharia ganha novo impulso com o
advento dos novos materiais, novas técnicas, novos campos do conhecimento,
o Instituto mantém sua agenda propositiva, sempre atento às causas que
lhe dizem respeito. Discutir as grandes questões nacionais, a retomada da
construção civil, a construção do desenvolvimento sustentado, das matrizes
energéticas, tudo isso faz do IE um ator
relevante para a sociedade paulistana,
para a vida nacional. É portanto com
dupla satisfação que me alio aos companheiros na celebração dos 90 anos
da instituição, como cidadão paulistano e como secretário de Habitação”.
A respeito do papel da engenharia
brasileira em futuro próximo, o engenheiro Almeida Filho assim se expressou: “Em sentido lato a engenharia do
futuro nos parece a reunião de várias
conquistas dos mais distintos campos
da ciência, que só têm ampliado suas
possibilidades de aplicação. Pelo que
tem demonstrado em sua história, a

engenharia brasileira saberá corresponder às renovações que as novas
arquiteturas, os novos conceitos reclamam. Não podemos esquecer que para
tanto é essencial o desenvolvimento
do país. O futuro, como extensão de
nosso momento presente, não pode ficar alheio às questões mais cruciais de
nossa realidade. Assim, criar soluções
para reduzir o déficit habitacional, reduzir custos e tempo na construção
de moradias populares, são contribuições igualmente importantes que se
espera da engenharia, e tenho certeza
que o Instituto também vê relevância
em questões dessa natureza. É óbvio
que tais soluções só virão se acompanhadas de sua devida contrapartida
política. Pessoalmente, tenho enorme
gratidão ao trabalho dos engenheiros,
matéria-prima de nossas realizações
na Secretaria de Habitação”.

José Carlos de Oliveira Lima – Presidente do Sindicato da Indústria de
Produção de Cimento do Estado de
São Paulo, Sinaprocim, José Carlos de
Oliveira Lima é também o coordenador do Comitê da Cadeia Produtiva
da Construção Civil da Fiesp, Comcic,
e também coordenador da União Na-

cional da Construção, UNC. Eis seu depoimento: “É inquestionável a contribuição acadêmica que o Instituto de
Engenharia tem oferecido aos profissionais e às empresas de engenharia,
pela excelência dos serviços prestados
e riqueza de conhecimentos que tem
disseminado por meio de estudos,
publicações e pesquisas de inegável
valor. Os sindicatos que presidimos, o
Sinaprocim e o Sinprocim, são alguns
dos vários organismos que já se beneficiaram com tais estudos técnicos.
O IE hoje é a catedral da tecnologia, e
sua influência vai muito além dos círculos acadêmicos, pois o mesmo fez a
história de São Paulo e do Brasil. O Instituto, desde o seu primeiro presidente, em 1916, está presente na própria
vida política nacional, tendo lutado
ao lado dos constitucionalistas de 32
pela liberdade e a democracia no solo
paulista”.
Sobre como o Sinaprocim e as
empresas a ele ligadas vêm se comportando nos últimos anos e as expectativas para futuro próximo, Oliveira Lima respondeu: “Em seus 90
anos, o Instituto tem acompanhado
os avanços da engenharia moderna,
que tem adotado tecnologias e sistemas construtivos inimagináveis no
passado, graças ao empenho e profissionalismo dos mais renomados
engenheiros, que hoje fazem parte
do IE. Acredito que toda a cadeia produtiva da construção civil, está muito
otimista, pois cada vez mais estamos
provando, aos dirigentes do Brasil,
que para crescer é necessário investir
no setor. A atual União Nacional da
Construção, UNC, por esta feliz coincidência, dos 90 anos do IE, nasce já
com o apoio de 93 entidades de todos
os elos da cadeia e de todo o Brasil, e
esperamos portanto que a UNC e o IE,
possam viver ainda muitos fecundos
anos, de relevada contribuição para
este setor que é a base do desenvolvimento sustentável”.
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taque para a engenharia do petróleo,
setor de óleo e gás, onde a indústria
de exploração e produção de petróleo
avançou de forma notável. A engenharia nacional deve continuar contribuindo para o desenvolvimento
da tecnologia e da cultura nacional,
colaborando para a inserção do país
entre os centros mais avançados”.
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