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trazem inúmeras possibilida-
des, como, por exemplo, que 
eventuais falhas possam ser 
detectadas e corrigidas mais 
rapidamente, ou o combate 
a fraudes e ligações clan-
destinas como os populares 
“gatos”. Além disso, por meio 
da divulgação de dados mais 
sólidos e detalhados sobre 

o consumo em cada residência, pode-se 
também elaborar estratégias de controle de 
utilização e tarifação, e, por consequência, 
modificar o relacionamento das empresas de 
energia com seus clientes.

O principal ponto de discussão sobre as 
Smart Grids é que com todas essas inovações, 
a implantação do serviço demanda grandes 
investimentos por parte das concessionárias 
de energia, que precisam incorporar sistemas 
de telecomunicações em suas estruturas 
para dar conta do desenvolvimento desses 
processos. Este, talvez, seja o principal obstá-
culo para a implantação do sistema no Brasil, 
onde as relações custo benefício ainda não 
se mostram equilibradas.

Para implantar uma rede inteligente as 

empresas de energia precisam ou construir 
sua própria rede de telecomunicações, ou 
firmar parcerias com operadoras de telefo-
nia que forneçam o suporte necessário para 
a transmissão das informações. Uma alter-
nativa que pode também ser considerada 
bastante viável, é a utilização da própria 
rede elétrica para a transmissão dos dados, 
por meio da tecnologia PLC (Power Line 
Communications), que já foi implantada 
com sucesso em Portugal e está em fase de 
testes no Brasil.

O problema é que mesmo os inúmeros be-
nefícios relacionados às Smart Grids ainda não 
são suficientes para impulsionar a implanta-
ção do sistema em solo brasileiro. Uma das 
alternativas poderia ser um incentivo vindo 
por parte do próprio governo, uma vez que as 
vantagens proporcionadas por esta tecnologia 
favorecem diretamente toda a população.

Para se ter uma ideia, uma Smart Grid, no 
topo de suas potencialidades, possibilitaria in-
clusive a comercialização de energia elétrica 
a partir das próprias residências, ou mesmo 
dos carros elétricos, que poderiam acumular 
eletricidade em períodos onde o valor é mais 
baixo, e devolvê-la em períodos de pico, quan-

do o preço é mais alto. Além disso, também 
existe a opção de acompanharmos o consu-
mo de energia elétrica de nossas residências 
em tempo real, por meio de um banco de da-
dos. Este processo geraria um controle maior 
sobre o consumo de energia elétrica, tanto 
por parte do usuário quanto da concessio-
nária, que resultaria em menos desperdício e 
maiores benefícios financeiros e até mesmo 
ambientais.

Como podemos observar, as Smart Grids 
podem ser muito mais do que uma simples 
solução para distribuição e mensuração do 
consumo de energia, uma vez que podem 
interferir diretamente junto aos hábitos de 
consumo da população. Mas o funciona-
mento de cada sistema vai depender exclusi-
vamente de quanto as concessionárias estão 
dispostas a investir. No caso do Brasil, essa 
discussão talvez ainda demore um pouco, 
mas já demonstra um grande avanço no que 
diz respeito à busca pelo desenvolvimento 
energético brasileiro.

* Roberto Galvão é consultor das áreas de Utilities e 

Telecomunicações da Teradata Brasil, empresa especiali-

zada em datawarehousing e soluções analíticas

(www.teradata.com)

Progresso e Ordem
Brasil é jovem, apenas 510 anos, na 
prática a metade, pois só com os ban-

deirantes, Tiradentes e D. João VI, algo sig-
nificativo aconteceu.

Nossa bandeira auriverde ostenta os di-
zeres Ordem e Progresso, inspirada no posi-
tivismo, na moda à época.

Os dizeres são felizes, com essas duas 
constatações, qualquer sociedade estará 
trilhando saudáveis caminhos.

O comentário a que nos propomos fazer 
aqui é de peito aberto, destituído de toda 
conotação ideológica, político-partidária, 
moral-religiosa, que possa causar confusão.

É mais tema de provocação, para me-
ditação.

Progredimos muito nesses pouco ex-
tensos 250 anos.

Dividamos nosso progresso, quase sem-
pre despreocupado com ordem, em dois 

marcos: anterior e posterior a 1900.

Anterior a 1900
Ação dos bandeirantes, ampliando ter-

ritório, empreendendo e, portanto, gerando 
progresso.

Inconfidentes, querendo independência 
para que o progresso adquirido aqui perma-
necesse.

Chegada da família real portuguesa e 
suas benesses, como primeira abertura dos 
portos, biblioteca, construções, cultura, ne-
gócios etc.

Independência suave, com D. João VI 
voltando a Portugal e D. Pedro I, simpático à 
causa brasileira, iniciando-se o processo de 
descolonização.

Monarquia bem intencionada, honesta 
e patriótica de D. Pedro II.

Homens públicos do teor de José Boni-

fácio, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, 
Rio Branco e Ruy Barbosa.

Desbravadores visionários como Vis-
conde de Mauá.

Abolição da escravatura sem traumas.
República proclamada tranquilamente, 

como início do processo de democratização.

Após 1900
Conquista e consolidação de novas 

fronteiras após os Tratados de Tordesilhas 
e de Madri, graças aos bandeirantes, aos 
seringueiros, ao Barão do Rio Branco, a 
Rondon, aos irmãos Villas Boas, a Bernar-
do Sayão, a JK e aos novos bandeirantes, os 
agricultores sulinos.

Abertura à imigração que nos trouxe cul-
tura, exemplos, vigor e novos valores, com 
cuja miscigenação geramos um povo unido, 
respeitoso, tolerante racial e religiosamente.

Por João Ernesto Figueiredo*
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Nascimento de partidos de 
direita, centro, esquerda, úteis, 
inúteis, probos ou não, mas 
que mantiveram o processo 
democrático.

Leis trabalhistas e início de 
industrialização com Vargas e 
forte impulso com JK.

Interiorização e segundo 
desbravamento, com Brasília e 

Belém-Brasília.
Retrocesso político, mas grande investi-

mento em infraestrutura no período militar.
Organização constitucional, revertendo o 

retrocesso político, mas gerando hiperinflação.
Liberdade de expressão, de votar, de cre-

do, de migrar, com nova Constituição.
Plano Real que acabou com a hiperinflação.
Melhoria lenta, mas constante, das con-

dições de vida: educação, saúde e distribui-
ção de renda (muito a fazer).

Infraestrutura aos poucos sendo im-
plantada (muito a fazer).

Nova abertura dos portos e privatiza-
ções que desafogaram despesas públicas e 
trouxeram modernidade e investidores ex-
ternos.

Disciplina fiscal, independência do Ban-
co Central, criação de agências reguladoras.

Aquisição de prestigio perante outras 
nações.

Surgimento de multinacionais brasileiras.
Esterilização da divida externa.
Grandes descobertas minerais.
Democratização continuando a caminhar.
    

* * *
Não me proponho aqui a detalhar, 

exemplificadamente, evidentes retroces-
sos e desvios, pois, reitero, não quero dar 
conotação política ao cerne da questão: 
foquemos o que fazer e não o que cho-

rar, até porque com todas as benesses 
que Deus nos proporcionou, iremos ine-
xoravelmente progredir, variando apenas 
a velocidade.

Mas, assim como vivemos de dico-
tomias, tese e antítese, centralização e 
descentralização, verticalização e hori-
zontalização, preponderância do público 
ou do privado e assim por diante, en-
tendo que precisamos agora de um re-
ordenamento de prioridades, filosóficas 
e práticas, porque os progressos obtidos 
foram acompanhados por um processo 
de deterioração da ética, da maneira de 
proceder, da prudência, do cuidado, do 
respeito, substituído pela burocracia, 
pelo aparelhamento ideológico, pelo 
desleixo, pelo abuso, pela soberba e – 
como consequência – pelo desprezo do 
ser humano como cidadão.

Necessitamos pois urgentemente de 
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* João Ernesto Figueiredo é engenheiro consultor, presi-

dente do Conselho Consultivo do Instituto de Engenharia

E-mail: jefigueiredo@iengenharia.org.br

T CNICAS

D
IV

IS
Õ

ÉS

E
N
G
E
N
H
A
R
IA

/2
0
0
9

5
9
2

Câmara de Mediação
e Arbitragem do

Instituto de Engenharia

Melhor opção para solucionar
conflitos relacionados à Engenharia.

A CMA-IE oferece à comunidade
ligada a Engenharia, serviços

de Mediação e Arbitragem.

Garantindo: 
- Rapidez 
- Sigilo
- Eficácia
- Economia
- Autonomia
- Solução Eficaz
- Decisão irrecorrível
- Árbitros altamente
  especializados.

Maiores informações:
Tel.: 3466-9260

e-mail: camara@iengenharia.org.br
Visite nosso site:

www.iengenharia.org.br/camara

uma “renascença da ordem”, de aceita-
ção de que limites, sim, devem existir, é 
claro, jamais de caráter militar, impositi-
vo, imperial/ditatorial ou ideologicamen-
te fundamentalista. Precisamos urgente-
mente reordenar, ao menos, os seguintes 
quesitos:
1) reordenar os procedimentos das atitudes 
pessoais: muito compromisso com direitos, 
pouco com obrigações;
2) reordenar os processos jurídicos penais e 
trabalhistas, inclusive com relação a inter-
pretações ingenuamente protecionistas e 
ideológicas;
3) reordenar as discussões ambientais para 
focos técnicos e não políticos;
4) reordenar o processo político, com incen-
tivo à criação de número limitado de parti-
dos fortes e programáticos;
5) reordenar, com delimitações, os procedi-
mentos dos novos poderes implícitos: Mi-
nistério Público, tribunais de contas, entida-
des étnicas e ambientais; discussões difusas 
e maliciosamente abrangentes sob o guarda 
chuva de “direitos humanos”.
6) reordenar o processo penal – não é 
aceitável níveis de violência que geram 
mais homicídios que as guerras do Iraque, 
Afeganistão e Oriente Médio, assim como 
não é aceitável benevolências de pena que 
impliquem em ser bom negócio incidir no 
crime, especialmente para crimes contra o 
patrimônio;
7) reordenar o combate à corrupção ativa e 
passiva, com penalidades exemplares;
8) reordenar o combate ao trafico de drogas 
(a Colômbia conseguiu), idem;
9) reordenar limites de conduta inques-
tionavelmente maléficos, como pedofilia, 
swings, bingos, prostituição – toda socieda-
de promiscua é decadente;
10) reordenar os critérios de cobrança de 
tributos, com foco no “estado apenas ne-
cessário”;
11) reordenar os critérios de contratação de 
servidores públicos, valorizando os princí-
pios de competência, continuidade adminis-
trativa, exclusividade e justeza econômica, 
sem descartar na justa compensação, privi-
légios inerentes à classe;
12) reordenar a fiscalização e proliferação 
de ONGs com objetivos de defender interes-

ses alienígenas, enriquecimento ilícito (en-
tregar verbas de governo sem contraparti-
da e sem licitação) e levantar recursos para 
campanhas políticas;
13) reordenar a prevalecência e obediência 
de planejamentos de longo prazo e de dis-
tribuição equitativa dos orçamentos entre 
suas várias demandas;
14) reordenar o conceito de “politicamente 
correto”, muitas vezes uma chatice, ou ma-
neira de coibir a liberdade de expressão, ou 
permitir a progressão de costumes “extra-
vagantes” no seu sentido mais amplo;
15) reordenar o sistema de invasões: MST, 
favelas e loteamentos clandestinos, que 
criam problemas infraestruturais, sociais e 
ambientais (legislação mais factualista);
16) reordenar o conceito de prudência para 
especuladores financeiros e imobiliários; 
17) reordenar principalmente, o com-
portamento de governos promessistas; 
para se situar só no presente, mais fácil 
de avaliar, vide mergulho no desconhe-
cido do pré-sal, exigindo hipercapita-
lização da Petrobras, esta lastreada em 
barris virtuais a serem obtidos daqui a 
dez anos por tecnologia desconhecida e 
mercado imprevisível (vide chegada do 
carro elétrico), peito aberto para Copa e 
Olimpíada, antieconomicidade e desvio 
contratual de Belo Monte, desvario téc-
nico-financeiro do “trem bala”, ou seja, é 
preciso colocar ordem na fiscalização do 
cumprimento de promessas demagógicas 
e irresponsáveis.

Para concluir, não “desordenar mais”, 
abortando esta ideia perigosa de criar 
“comitês” (sovietes) para conduzir politi-
camente e “fora dos foros já existentes e 
adequados”, ideias perigosamente antide-
mocráticas.

Mas destaque-se com letras garrafais: 
tudo isso sem abrir mão da independên-
cia dos únicos poderes sobre os quais não 
se pode impor qualquer tipo de ordem, 
além da autocensura interna: judiciário 
e imprensa/meios de comunicação, pois a 
exceção, mesmo com aparente desordem, 
é menos danosa.


