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ualquer brasileiro com aces-
so à TV a cabo pode perce-
ber, em uma tarde, que a 
indústria do entretenimen-

to descobriu o potencial da engenharia 
para geração de audiência. Documen-
tários diversos, de grandes obras, de 
grandes acidentes, de projetos, ou de 
infra-estrutura urbana tornaram-se 
a principal atração de canais como 
Discovery Channel, Nat Geo e History 
Channel, entre outros.

No Brasil, entretanto, o espetáculo é um pou-
co diferente. Ocupam a mídia acidentes em túneis, 
prédios desabando, barragens e estradas arrastadas 
pelas chuvas. Na Terra de Santa Cruz, onde obras 
como a ponte Rio-Niterói, a Usina de Itaipu ou a 
nova pista da Rodovia dos Imigrantes engrandece-
ram a engenharia nacional, graças à falta de inves-
timentos e manutenção, os acidentes começam a se 
tornar a regra, não a exceção.

As perspectivas futuras são ainda mais desani-
madoras, pois se tornaram comuns as histórias de 
contratos a preços cada vez mais baixos e serviços 
mal feitos ou abandonados, oriundos da má con-
tratação.

É claro que nem tudo é fruto da “idiocracia” 
inaugurada pela república sindicalista, ou da sempre 
cadente qualidade do ensino da engenharia. Ainda 
temos no mercado, bons profissionais, capazes e 
experientes. Temos empresas sérias e tecnicamente 
competentes e responsáveis.

O que falta no Brasil é a responsabilidade na 
contratação. A tacanha mentalidade “casas bahia” 
(tudo pelo menor preço) está levando o país a brin-
car perigosamente com a vida de seus cidadãos.

A “otimização” dos recursos financeiros, en-
sinada nas escolas de negócios e economia, tem 
levado os administradores públicos e privados a 

desconsiderar os riscos da não observância de cer-
tos critérios técnicos. “Economizar” nas novas prá-
ticas da gestão brasileira significa hoje reduzir as 
sondagens do terreno, entregar projetos comple-
xos a engenheiros inexperientes, ou simplesmente 
escolher empresas de idoneidade discutível. O re-
sultado é farto material para imprensa sedenta de 
más notícias.

Porém, se observarmos a conduta pessoal destes 
mesmos contratantes, vemos que, em caso de pro-
blema de saúde, não se furtam a fazer exames de 
toda sorte, ressonâncias, tomografias, cintilografias 
exigidos por médicos cada vez mais especialistas e 
caros, mesmo que para uma simples indigestão.

Só resta concluir que bom senso, comportamen-
to prudente e responsável e o cuidado na contrata-
ção de serviços profissionais, são qualidades de uso 
pessoal, impossíveis de aplicar no campo profissio-
nal, pois nada justificaria uma obra ser contratada 
por critérios diferentes (para não dizer inferiores) ao 
de um médico particular.

Na verdade, a diferença reside – como tudo 
no Brasil – nas conseqüências da má contrata-
ção. Pois enquanto vítimas de acidente são con-
denadas a aguardar por décadas as indenizações, 
contratantes continuarem impunes pelas deci-
sões técnicas incompetentes e empresas irres-
ponsáveis puderem participar de licitações, con-
tinuaremos a assistir espetáculos dantescos nos 
noticiários noturnos.

À população, desavisada e desprotegida, resta 
torcer para que as seguradoras passem a cumprir o 
papel das autoridades.

Edemar de Souza Amorim
Presidente do Instituto de Engenharia

 da Engenharia

E
N
G
E
N
H
A
R
IA

/2
0
0
8

5
8
5

www.bRAsIlENGENHARIA.com.bR

Espetáculos


