
s entidades de classe têm se reunido para 
discutir os problemas que afligem os estados 
e a Federação, buscando formular propostas 
de trabalho aos candidatos aos governos es-
taduais e à presidência da República.

Juntamente com as entidades coirmãs em São Paulo – 
Apeop, Sinduscon, Sinicesp, Sinaenco e Secovi –, o Institu-
to de Engenharia põe em ação debates com os candidatos 
ao governo do Estado de São Paulo.

Em âmbito nacional, o Instituto de Engenharia tem se 
valido da Congregação Nacional das Entidades Pioneiras 
da Engenharia (Conepe) para discutir temas de interesse 
da União com outras agremiações não governamentais, de 
livre associação, mais antigas no Brasil: Clube de Engenha-
ria de Pernambuco, Instituto de Engenharia do Paraná, So-
ciedade de Engenharia do Rio Grande do Sul e Sociedade 
Mineira de Engenheiros.

O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agrono-
mia (Confea) está promovendo um documento denominado 
“Propostas para o Desenvolvimento Sustentável Brasileiro”.

Após um longo período de profunda recessão econô-
mica em que a engenharia quase desapareceu, estamos vi-
vendo a euforia da retomada do desenvolvimento. Porém, 
junto com a euforia, constata-se uma realidade assusta-
dora: falta de engenheiros no mercado.

Este é o legado da recessão: como suprir rapidamente 
o mercado com profissionais essenciais ao desenvolvimen-
to e progresso? Na tentativa de resposta, as proposituras 
das entidades de classe podem ser um guia para reflexão.

A edição preliminar do trabalho desenvolvido pelo 
Confea, apresentado dia 19/07/2010 em Brasília, abrangeu 
nada menos que 1 088 parágrafos apenas relacionando as 
deficiências. Era de se esperar tal pletora de necessidades 
– afinal foram quase 30 anos de falta de investimentos em 
obras e serviços de infraestrutura. 

Analisemos a questão em três passos. Primeiro, parece 
ser impossível resolver tudo de uma só vez, no curto e mé-
dio prazo. Daí, devemos selecionar as prioridades. Em se-
gundo lugar, como redigido, configura-se a execução das 
ideias como sendo atribuição exclusiva do governo. Faz-se 
imperativo admitir a iniciativa privada como partícipe efe-
tiva do plano de construção do novo Brasil. Afinal o patrio-
tismo não é privilégio dos que exercem o poder público. 
Em terceira análise, os recursos econômicos financeiros 
para tão abrangente plano, simplesmente inexistem. Faz-
se necessário analisar a viabilidade de geração de recursos 
futuros em nível suficiente para pagar os investimentos.

Já o trabalho da Conepe foi las-
treado no denominado “Projeto País”, 
em desenvolvimento pelo IEP há al-
gum tempo. Nós, de São Paulo, com-
pusemos uma equipe de profissionais 
altamente qualificados. Em Curitiba, 
no mês de junho, a equipe elaborou 
um relatório analítico dos problemas 
governamentais brasileiros. No docu-
mento produzido, foram apresenta-
das apreciações sobre governança e 
gestão, imprescindíveis ao enfrenta-

mento dos desafios da infraestrutura e engenharia brasileira, bus-
cando maior celeridade nas execuções dos programas e priorização 
das intervenções, restritas ao financiamento público. Foram aborda-
dos os aspectos de capacidade de realização empresarial existente, 
os aspectos culturais favoráveis para a mobilização da sociedade, os 
aspectos políticos envolvidos, os aspectos da aglutinação da iniciati-
va privada aos programas de investimentos e, finalizando, os aspec-
tos condicionantes do atual contexto nacional e internacional.

De modo mais prático e imediato, as entidades de classe da 
engenharia paulista resumiram em 12 questões os principais pro-
blemas que se apresentam aos governantes: transporte urbano, 
esgotamento sanitário, desenvolvimento integrado, concessões e 
PPP’s, o problema das Metrópoles, financiamento das moradias, as 
inadequações da Lei de Licitações e Contratos Públicos, subsídios 
financeiros públicos, qualificação de mão de obra, sistema viário 
de longo curso e, finalmente, transporte integrado e intermodal.

O Instituto de Engenharia tem buscado opinar em todos os 
foros de debates. Afinal, existimos para o desenvolvimento da en-
genharia conquanto arte, ciência e técnica. Cremos que a enge-
nharia é democrática por excelência: as necessidades de obras e 
serviços de infraestrutura são iguais em qualquer regime e ideolo-
gia governamental. Sem investimentos, os serviços inexistem; sem 
remuneração adequada, os serviços não subsistem. Simples assim.

A par da participação e opiniões da Casa, no entanto, a di-
retoria executiva do Instituto de Engenharia já vem prestan-
do serviços efetivos à sociedade, mediante o reerguimento de 
nossas divisões técnicas e a coordenação de atos das melhores 
escolas de engenharia de nosso Estado perante o MEC.

A melhoria dos cursos de formação dos engenheiros, assim 
como aqueles destinados à requalificação e atualização profis-
sional, são essenciais para embasar os esforços da sociedade 
paulista e brasileira na busca do desenvolvimento social e cres-
cimento econômico.

Aluizio de Barros Fagundes
Presidente do Instituto de Engenharia
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