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de energia elétrica; o correio 
terceiriza agências. Órgãos dos 
governos estudam a viabilida-
de de parcerias público-priva-
das (em projeto e implantação 
de sistemas, com bilateral par-
ticipação nos investimentos e 
a operação a cargo do parcei-
ro privado) estabelecidas atra-
vés de contrato.

É fundamental ressaltar: apesar das di-
mensões territoriais do Brasil, não temos trens 
de passageiros e muito poucos de carga. Aliás, 
a razoável rede ferroviária do Estado de São 
Paulo, onde se destacava a Companhia Paulis-
ta de Estradas de Ferro, foi desbaratada. Entre-
tanto, as rodovias priorizadas desde meados da 
década de 1940 estão aquém do fundamental 
e em péssimo estado de conservação (exceto 
as rodovias do Estado de São Paulo).

Por incrível que pareça, o tratamento 
do esgoto e do lixo não se incluem entre os 
serviços considerados essenciais (a maioria 
da população desconhece a importância 
ambiental do serviço)!

Com relação ao transporte público, a ci-
dade de São Paulo, com seus 10 milhões de 
habitantes, integrados a outros 10 milhões do 
resto da RMSP, tem quatro linhas e cerca de 
80 quilômetros de metrô, quando precisa de 

pelo menos 10 linhas e uns 300 quilômetros. 
Quanto ao tráfego de veículos cruzando a ci-
dade de São Paulo, o Rodoanel, via perimetral, 
em construção, está uns 50 anos atrasado!    

Esse preocupante panorama nos suge-
re um criterioso e pormenorizado levanta-
mento das condições de todos os setores da 
infraestrutura pelo país, para dimensionar 
carências físicas, financeiras, o volume de  
trabalho e seu respectivo prazo de execução, 
e, inclusive a reflexão sobre planejamento.

Planejamento
Planejar é definir profissionalmente o 

“que” e “como” deve ser feito. O planejamen-
to pressupõe a compreensão das atividades 
do total e do global, dos meios envolvidos, 
seu interrelacionamento, a iteração sistemá-
tica para compor a matriz das decisões se-
toriais e regionais. Distinguem-se o planeja-
mento a cargo das administrações públicas e 
o dos componentes da sociedade produtiva.

O planejamento estratégico é a visão 
do que se quer ou se precisa alterar, face às 
contingências do mercado e/ou à perspecti-
va de desenvolvimento.

O planejamento se traduz por:
- Qualificação dos objetivos globais, totais, 
regionais e setoriais.
- Dimensionamento dos recursos humanos, 

materiais e financeiros a serem utilizados.
- Fixação de metodologia e das formas de 
que se reveste.
- O espaço e o tempo de execução das ati-
vidades respeitando seus prazos intrínsecos.
- Procedimentos complementares balizado-
res da atuação dos envolvidos.

Ferramenta de organização e gestão com 
base na inteligência e no conhecimento, o 
planejamento tem por premissas básicas a 
evolução demográfica e as carências decor-
rentes, a expectativa de oscilações dos mer-
cados interno e externo, os avanços técnicos.

Nos países subdesenvolvidos ele precisa 
considerar necessidade - prioridade - disponibi-
lidade fomentada por interesses particulares de 
influentes. Embora, contrariamente, ele devesse 
– por seu conteúdo técnico – ser o fundamen-
to das ações, impor o tratamento de variáveis 
políticas (como investimento, controle da nata-
lidade e das migrações) e adequar à realidade 
socioeconômica e técnica as administrações 
federal, estaduais e municipais – além dos siste-
mas político, judiciário, tributário, trabalhista e 
previdenciário. Tudo isso visando reduzir custos 
e dispêndios. E também desburocratizar, princi-
palmente todo o influente na produção.

* Benedicto Apparecido dos Santos Silva é engenheiro 

consultor, associado do Instituto de Engenharia

E-mail: beneassilva@gmail.com

Liderança e gerenciamento em engenharia*
Os grandes benefícios da tecnologia

s grandes mudanças que vêm ocor-
rendo na vida das pessoas no mundo 

moderno são pela via tecnológica.
Em vez do consumo de bens disponíveis 

na natureza, ou de baixa transformação, o 
ser humano tem atualmente à sua dispo-
sição produtos em que o conhecimento e 
a tecnologia se agregam de forma nunca 
atingida antes. As comunicações instantâ-
neas, globais (até mesmo extraterrestres), 
novos produtos químicos e farmacêuticos, 
intensificação no consumo e produção de 
energia e transportes, o aumento da produ-
tividade agrícola, os nossos conhecimentos 
da medicina etc., são exemplos flagrantes.

O futuro aponta agora para a tecnologia 

genética, que, associada à informática, ofe-
rece enorme possibilidade de contribuição 
para o problema da fome no mundo. Ofere-
ce também possibilidades de conhecimento, 
diagnóstico e cura de doenças que ainda 
hoje não dominamos. A nanotecnologia se 
revela importante colaboradora da medicina.

Ao conhecimento e à tecnologia se adi-
cionam também as novas formas de gestão 
para administrar instituições e a nova socie-
dade que se organiza.

As transformações tecnológicas têm 
sido rápidas e tudo indica que daqui para 
frente serão mais rápidas ainda, o que afe-
tará cada vez mais a organização da nossa 
sociedade e a própria cultura, pela mudan-
ça de paradigmas.

A tecnologia e o conhecimento come-
çam a descerrar a cortina de um futuro rico 
e promissor para a humanidade. A sua influ-
ência sobre o social, o econômico e o políti-
co mudará totalmente a estrutura da nova 
sociedade. Precisamos nos preparar para ela.

Mas problemas persistem ou crescem
Contudo quase metade da humanida-

de ainda passa fome. São mais de 2 bilhões 
de pessoas consideradas abaixo da linha de 
pobreza em todo o mundo.

A tecnologia tem sido aplicada também 
no aperfeiçoamento das formas de destruir 
a vida humana, através das guerras. A ur-
banização excessiva é responsável pelos 
aglomerados de favelados, vivendo em con-
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dições sub-humanas. O emprego é tratado, 
nas análises de custos empresariais, como 
um insumo igual aos demais, não importan-
do a dignidade, a fome, a educação.

As alterações na natureza têm sido pro-
jetadas procurando-se otimizar os recursos 
técnicos e financeiros, ficando os recursos 
sociais e ambientais para segundo plano 
(quando considerados).

Novas regras de ética precisam ser es-
tabelecidas, mormente neste momento em 
que a globalização é uma bandeira que 
arrasta atrás de si também a melhoria e o 
prejuízo da nossa sociedade. O mesmo vale 
para o futuro próximo, quando a engenharia 
genética abrir espaço para uma tecnologia 
de custo cada vez mais baixo e por isso de 
alcance mais fácil, porém de um potencial 
inimaginável.

A esses aspectos tecnológicos somem-se 
também os de má distribuição da riqueza, 
não só dentro de cada nação, mas também 
entre as nações. A persistirem as diferenças 
entre os que têm tudo a perder e os que não 
têm nada a perder, conflitos sociais nacio-
nais e internacionais também perdurarão.

O valor agregado da tecnologia
É fato sabido que a tecnologia agregada 

aos novos produtos é uma vantagem clara 
dos países mais competitivos pelos eleva-
dos investimentos que conseguem fazer 
em inovação.

Cerca de 90% dos investimentos dis-
pendidos em pesquisa e desenvolvimento 
no mundo todo são feitos pelos sete países 
mais ricos. Os Estados Unidos sozinhos re-
presentam quase metade de todo esse in-
vestimento¹. Os 29 países que compõem a 
OECD (19% da população do mundo) paten-
tearam 99% das 347 000 novas patentes do 
ano de 1998².

A remuneração dessa tecnologia agre-
gada aos produtos e serviços sofre, por isso, 
um efeito de concentração nos países mais 
ricos, constituindo-se hoje no principal fa-
tor de crescimento de desequilíbrio econô-
mico e social entre os países.

Consome-se cada vez mais tecnologia, 
alterando inteiramente a forma de viver do 
ser humano, em qualquer lugar do mundo 
em que ele se encontre, mas a apropriação 

da renda desse desenvolvimento tecnológi-
co é concentrada nas mãos de poucos.

Tudo isso sugere um enorme esforço de 
investimento. Algo que para os países po-
bres é quase impossível.

Enormes são os desafios para se conse-
guir envolver toda a humanidade no mes-
mo processo de desenvolvimento e somente 
um melhor entendimento entre as nações 
poderá melhorar as regras de vida e os flu-
xos financeiros do mundo.

O papel do engenheiro
no processo civilizatório

A qualidade de vida com que podemos 
contar nos dias de hoje é fruto do desenvol-
vimento tecnológico incorporado aos bens 
e serviços ora disponíveis, e para o qual o 
engenheiro tem um papel fundamental. É 
ele quem transforma o conhecimento de-
senvolvido nos laboratórios em produtos 
que vão melhorar a vida das pessoas. É ele 
o elemento da transformação silenciosa do 
mundo moderno.

A sociedade tem enfatizado o lado ne-
gativo da tecnologia. Existem razões para 
isso, porém a marca maior é a do sensa-
cionalismo. Destaca-se a agressão ao meio 
ambiente, o descomprometimento com as 
questões sociais, as práticas éticas, o mau 
uso da tecnologia. Essas são ações origi-
nadas entre os agentes do sistema de pro-
dução e do poder, e não da tecnologia ou 
engenharia em si – mas esta é frequente-
mente responsabilizada.

O compromisso da engenharia é com o 
ser humano. As grandes áreas da engenha-
ria: civil, mecânica, elétrica, química e de 
gestão visam o bem-estar da sociedade.

Tudo isso exige um esforço para que 
o meio ambiente, o fator social e o de-
senvolvimento sustentado deixem de ser 
considerados externalidades, como um 
espaço fora do seu escopo técnico. Devem 
ser entendidas como internalidades nas 
transformações que promover. Por outro 
lado é preciso, cada vez mais, incorporar 
as empresas na Inovação Tecnológica, no 
contexto da globalização, buscando que 
todos os povos possam agregar tecnolo-
gia aos produtos e serviços que lhe são 
próprios.
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E com isso, lançar cada 
vez mais o engenheiro para 
a sua posição maior de co-
ordenação integrada dos 
grandes projetos, englo-
bando os aspectos sociais e 
de desenvolvimento auto-
sustentado.

A missão
A União Panamericana de Associa-

ções de Engenheiros (Upadi) tem como 
missão, a coordenação e integração das 
associações de engenharia das Américas, 
bem como de outras entidades nacionais 
e internacionais, respeitando seus com-
promissos regionais, para aplicar o conhe-
cimento e a tecnologia em prol do bem 
estar social.

O objetivo
- Promover a formação de novos engenhei-
ros enfatizando a qualidade do ensino, os 
aspectos sociais, e o desenvolvimento auto-
sustentado.
- Lutar pela extensão da educação e 
iguais oportunidades para que os jovens 
possam se engajar profissionalmente na 
engenharia.
- Estimular a cooperação das associações de 
engenharia americanas entre si e com ou-
tras associações, universidades, centros de 
pesquisa, empresas, governo para estimular 
pesquisa e desenvolvimento (P&D).
- Reforçar a imagem do engenheiro como 
coordenador dos grandes projetos que en-
volvam acentuadamente a tecnologia.
- Contribuir para a reformulação de regras 
internacionais que diminuam as diferenças 
de riqueza entre os povos.
- Facilitar a difusão do conhecimento e da 
tecnologia para que todos os povos se be-
neficiem das suas vantagens.
- Estimular a troca e a transferência de tec-
nologia entre os povos.
- Estimular a formação de associações re-
gionais de engenharia e descentralizar a 
atuação da Upadi.
- Entender as especificidades das organi-
zações membros, dos países da região, dos 
meios de comunicação para a melhoria da 
integração dos nossos povos.

Integração e fortalecimento da Upadi
A par das duas grandes bandeiras que 

estão voltadas a uma liderança corpora-
tiva e melhoria da imagem externa, como 
condição preliminar para recuperar o poder 
de influência, a direção da Upadi tem que 
desenvolver ações de integração e fortale-
cimento da própria entidade.

Das ações de integração decorrerá o 
fortalecimento da Upadi e, por isso, deve 
ser dada prioridade para esse esforço.

A própria organização da Upadi, visando 
a alcançar uma racionalização nas suas ati-
vidades, provoca algumas reflexões e sugere 
caminhos.

Por exemplo, quanto à geografia, são 
cinco as grandes regiões.
Área Norte – Canadá, Estados Unidos e 
México.
Área Central – Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá.
Área do Caribe – Aruba, Cuba, Haiti, ja-
maica, Porto Rico, República Dominicana e 
Trinidad-Tobago.
Área do Pacífico – Colômbia, Equador, Peru 
e Venezuela;
Área do Conesul – Argentina, Bolívia, Bra-
sil, Chile, Paraguai e Uruguai.

A Upadi será fortalecida à medida que 
cresça a atuação de cada entidade nacio-
nal nos temas internacionais, sob a égide 
da Upadi.

É assim do maior interesse, que a Upa-
di promova/provoque a atuação interna-
cional integrada das associações-membro, 
perseguindo objetivos de interesse comum 
às engenharias nacionais, regionais e pan-
americana.

A engenharia deve servir ao ser humano 
e a seus objetivos maiores.

Em nome desse ideal de servir, poderá 
a Upadi, como representante da enge-
nharia organizada das Américas, liderar 
um movimento que gere a elaboração de 
programas de desenvolvimento, redução 
de assimetrias nacionais e regionais, di-
minuição da pobreza, eliminação da fome, 
prevenção e mitigação dos efeitos dos de-
sastres naturais, melhoria das condições 
mínimas de saneamento básico (água 
e esgoto), de saúde, de alimentação, de 
acesso a escola etc.

As comunicações são
essenciais para a Upadi

Os objetivos finais de uma estraté-
gia de comunicação para a entidade são 
reforçar os laços de união, intercâmbio e 
participação entre as representações da 
engenharias nacionais visando fornecer ao 
conjunto da Upadi uma política de diretri-
zes e ações organizadas para o progresso 
pan-americano.

Entendida como um processo que en-
volve mensagens, suas origens e seus des-
tinos, a comunicação para a Upadi torna-se 
mais complexa e crucial pelas característi-
cas da entidade.
- A Upadi é uma organização de caráter 
institucional, continental e multinacional. 
Seu papel básico é dar “voz” às ideias e an-
seios das engenharias nacionais, conver-
gindo-as para uma “voz” pan-americana 
organizada e homogênea no máximo que 
puder. Comunicação, portanto, é basilar 
para a Upadi.
- A comunicação digital via internet é a 
grande possibilidade de integrar todos os 
membros da Upadi. Para isso já se encontram 
implantados o Boletim Upadi (órgão oficial 
da federação) e o web site (upadi.org.br).
- Estas soluções permitem a difusão de 
notícias, documentos e agendas da Upa-
di, abrem o espaço para as manifestações 
opinativas e os debates, muitas vezes em 
tempo real. A regularidade das publi-
cações digitais deve ser buscada e con-
solidada. A participação das organiza-
ções-membros da Upadi deve ocupar os 
espaços abertos especialmente para elas, 
nestes canais.

A ideia é lançar o desafio de mostrar que 
a engenharia das Américas é um agente efe-
tivo de melhoria/evolução das condições de 
vida dos povos do nosso hemisfério.

Notas

¹Fonte: National Science Foundation

²ONU – Informe sobre Desarollo Humano 2001
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