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Carta ao Leitor
Caros amigos da VDI-Brasil,
Tecnologia. Desenvolvimento. Inovação. Gestão. Os engenheiros estão habituados a esses termos e são estimulados
não só a buscar soluções, mas a desenvolver e coordenar projetos, liderar, gerenciar recursos humanos, nanceiros
e materiais, inovar e empreender. Um pro ssional que desempenha seu trabalho com qualidade e e ciência,
atuando em um cenário globalizado, no qual exige-se cada vez mais. Para atender a esses requisitos, o engenheiro
precisa se aperfeiçoar constantemente, ser exível, estar alinhado a tendências, além de possuir sólidos conhecimentos sobre a área.
Um crescimento de 80% (2003-2013) nas contratações de engenheiros é apontado pelo mais recente estudo do
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O resultado apresenta-se muito
superior ao crescimento do emprego geral, no Brasil, de 20%, e em São Paulo, de 60% no mesmo período.
A consultoria Michael Page listou as 11 pro ssões que estão em alta em 2015, e 7 delas são da área de engenharia. O
Brasil conta com 729.645 engenheiros ativos, segundo dados de fevereiro de 2015 do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia (Confea). Esses dados con rmam a marcante presença do pro ssional no mercado de
trabalho e rea rmam a valorização do trabalho do engenheiro.
Dada a importância desse pro ssional, a 7ª edição do Dia da Engenharia Brasil-Alemanha, que acontece no dia 22
de outubro de 2015, em São Paulo, tem por tema “Em foco: O engenheiro e seu papel na competitividade brasileira”.
Desde 2012, a publicação da Revista Engenharia Brasil-Alemanha acompanha o evento de maior destaque da VDIBrasil e, este ano, tem o objetivo de fomentar a discussão sobre a atuação do engenheiro no mercado brasileiro e os
rumos da pro ssão.
As já tradicionais relações econômicas entre Brasil e Alemanha têm se intensi cado cada vez mais. Neste cenário, a
VDI-Brasil, fundada em 1956, desempenha um papel de destaque no diálogo entre os dois países, atuando fortemente no desenvolvimento da engenharia e na interlocução de tendências tecnológicas. E não apenas na transferência tecnológica da Alemanha para o Brasil, mas destacando as boas práticas que já são desenvolvidas no país.
As empresas brasileiras também investem fortemente em inovação, desenvolvem know-how e tecnologia de ponta.
Os avanços tecnológicos e a prática de engenharia de alta qualidade certamente são resultado do empenho
dos engenheiros.
Este ano, a proposta para o conteúdo da revista foi reformulada com o intuito de abranger diversos setores em que o
pro ssional da engenharia se faz presente. A revista discorre sobre a atuação dos engenheiros na indústria e
economia brasileiras. O leitor encontrará também dados sobre a engenharia no
Brasil e na Alemanha, observando as semelhanças e diferenças na formação e
atuação destes pro ssionais.
Nesta oportunidade, gostaria de ressaltar a importância e agradecer a todos nossos
parceiros por seu apoio em nossas atividades e por possibilitar a publicação
desta revista.
A todos, uma ótima leitura!

Wilson Bricio
Presidente da VDI-Brasil
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Prefácio

Uma parceria bem-sucedida
Brasil e Alemanha possuem uma estreita e longa parceria, a qual já tem mais de cinco séculos de cooperação e
desenvolvimento. Na própria história do descobrimento do Brasil, encontramos um personagem alemão de suma
importância para a relação cientí ca e tecnológica entre os dois países: Mestre João ou Bacalareus Johannes era o
assessor cientí co da coroa portuguesa e foi o náutico da frota de Pedro Álvares Cabral.
Quando o assunto é a parceria tecnológica em prol do eixo Brasil-Alemanha, pontuamos a união da Câmara de
Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK São Paulo) com a VDI-Brasil, iniciada em 2008, após uma nova
orientação conceitual da Associação. Acreditando e direcionando os holofotes não apenas para a economia,
técnica e tecnologia alemã, mas principalmente com o foco no engenheiro. Essa parceria apoia e fomenta o
progresso desses pro ssionais, que são de suma importância para o bom funcionamento dessa engrenagem BrasilAlemanha. Além disso, podemos dizer que os engenheiros são o cérebro e o coração de nossas empresas. A razão e
o sentimento unidos e pulsando por técnicas que possibilitem um mundo mais tecnológico, sem perder a essência
da preocupação com o meio ambiente.
Diferentemente da AHK, a VDI é voltada para as pessoas físicas, ou seja, aos engenheiros no Brasil. A Associação
informa sobre inovações alemãs e se coloca como uma plataforma de intercâmbio tecnológico, por meio de
projetos de cooperação, serviços de informação, eventos, simpósios e cursos. Particularmente, podemos citar os
eventos realizados em parceria com a AHK que fortalecem a presença de ambas as instituições na economia
brasileira – com destaque para o “Dia da Engenharia Brasil-Alemanha”, que este ano, em sua 7ª edição, traz o tema
“Em foco: O Engenheiro e seu papel na competitividade brasileira”. Destacamos também as visitas técnicas
organizadas com a AHK e os mensais “Eventos no Interior”, no Estado de São Paulo, os quais promovem intercâmbio de experiências e networking nas áreas de tecnologia, infraestrutura e sustentabilidade.
Claramente, com foco na engenharia e na cooperação Brasil-Alemanha, poderemos conquistar novos patamares
em mobilidade, pesquisa de desenvolvimento, produção e caz e e ciente, construção inteligente, e ciência
energética, entre outros.
Sabendo da importância dos engenheiros no cenário global, especi camente os do eixo Brasil-Alemanha,
acompanhamos com imensa satisfação, a iniciativa da VDI com a criação do “Prêmio VDI-Brasil”, paralelo ao Dia
da Engenharia Brasil-Alemanha, o qual tem o objetivo de, anualmente, reconhecer engenheiros que fazem a
diferença para o desenvolvimento do País. Na ocasião, também será entregue o “Prêmio Embaixador VDI-Brasil”.
Um gesto exemplar, reconhecendo personalidades que zeram a diferença para o sucesso da Associação.
Sendo assim, o relacionamento Brasil-Alemanha reforça, a cada ano um histórico de conquistas e sucesso,
registrados também nos quase 100 anos de atuação da Câmara Brasil-Alemanha. Estamos, portanto, em um
importante momento, no qual, em 2016, registra-se mais um capítulo dessa relação: o centenário da nossa Câmara.
Para nós da Câmara apoiar iniciativas em prol da expertise Brasil-Alemanha será
sempre um dos nossos objetivos. Por isso, para o futuro, seguiremos essa parceria, a
m de criar novas soluções e oportunidades para os nossos associados.

Dr. Wolfram Anders
Presidente da Câmara de Comércio e
Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo
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Artigo

Modernizar as engenharias
é a estratégia para
alavancar a economia
Por Gianna Sagazio
Diretora de Inovação
da Confederação Nacional
da Indústria (CNI)

No Brasil, assim como em diversos países no mundo
industrializado, o locus da produção de conhecimento e
de recursos humanos quali cados para o setor
industrial está nas escolas de engenharia. Enfatizar a
construção de uma sociedade baseada no conhecimento, em grande medida alicerçada em nossos cursos de
engenharia, é algo estratégico para alavancarmos a
economia, ampliando nossa capacidade de competitividade e o desenvolvimento do país. O aumento tímido
das matrículas nesses cursos ao longo da última década
não é su ciente para suprirmos as demandas existentes.
De nitivamente, devemos estimular o interesse dos
jovens pelas ciências exatas.
Recente pesquisa da Confederação Nacional da
Indústria (CNI), realizada com cem líderes
empresariais de pequenas, médias e grandes empresas
mostra que, na visão dos empresários, a engenharia é a
formação acadêmica que mais contribui para a
realização de inovações. Entretanto, parcela signi cativa deles (25%) destaca que os baixos níveis de educação
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e quali cação da mão de obra comprometem o
desenvolvimento de tecnologias e inovações, índice que
chega a 32,5% entre as empresas de grande porte. A
pesquisa revela ainda que os pro ssionais não chegam
capacitados ao mercado de trabalho, opinião revelada
por 89% dos empresários.
Os dados deixam claro que há muito a se fazer.
Nenhuma de nossas universidades está entre as cem
melhores do mundo, temos um baixo grau de interação
entre a academia e o setor privado e pouquíssimos de
nossos pós-graduados, mestres e doutores em engenharia atuam no setor industrial. A constatação explica, em
parte, por que o Brasil ainda é considerado pouco
inovador. A nal, inovação se faz no mercado.
Pensando nisso, a CNI coordena, desde 2008, um
grupo empresarial cuja principal motivação é estimular
a inovação no país. A Mobilização Empresarial pela
Inovação (MEI) reúne mais de 100 CEOs das maiores
empresas do país. O movimento é um instrumento de
articulação e diálogo com o governo federal para

desenvolver propostas de políticas que estimulem o
aumento do gasto privado em inovação. Entre as
principais agendas de trabalho está o Fortalecimento
das Engenharias, com o objetivo de modernizar
currículos acadêmicos, reduzir a evasão em nossos
cursos, internacionalizar universidades e ampliar a
interação entre a academia e o setor produtivo.
Isso passa pela criação de um forte programa de
incentivo à modernização dos cursos, com a adoção de
novas metodologias no ensino, maior integração entre
academia e setor produtivo, internacionalização de
nossas escolas e reavaliação das diretrizes curriculares.
Com isso, busca-se tornar a carreira mais atraente e
coesa. Hoje, no Brasil, apenas 5% dos estudantes
buscam as engenharias, enquanto a média dos países da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), os ditos países desenvolvidos, é
de 12%. Sem mencionar a Coreia do Sul, onde 1 a cada 5
estudantes opta pela formação em engenharia.
O excesso de especialidades na formação e no
exercício pro ssional de nossos engenheiros di culta a
internacionalização das escolas. Ampliar a cooperação
com projetos de pesquisa no exterior e
adensar a ciência nacional passa por
essa compatibilização. Como bons
exemplos, há o Processo de
B olon ha na Europ a, que
uni ca grades curriculares,
ou os três anos de currículo
comum nas engenharias dos
Estados Unidos, com os
dois anos adicionais
dedicados exclusivamente
à especialização.
A quali cação e a
experiência pro ssional são pouco valorizadas na contratação dos
professores de engenharia.
Entretanto, o corpo docente
de alta qualidade é gura
protagonista do desenvolvimento de inovações e da interação
academia-indústria.

’’O excesso de especialidades na formação e
no exercício pro ssional de nossos
engenheiros di culta a internacionalização
das escolas. Ampliar a cooperação com
projetos de pesquisa no exterior e
adensar a ciência nacional passa por
essa compatibilização”.
Na Europa, é comum vermos escolas que exigem
experiência pro ssional para o exercício docente. Na
Dinamarca, por exemplo, existe o modelo de doutorado
industrial, no qual o estudante-pro ssional divide seu
tempo entre a academia e o setor industrial, aprofundando o desenvolvimento de ciências, tecnologias e
inovações, que ampliam a competitividade do país.
O setor industrial defende o aprimoramento das engenharias, com o
objetivo de ampliar a produtividade e a prosperidade do país.
A MEI está engajada no
esforço de contribuir para a
formação de recursos
humanos para inovação,
imprescindíveis à ampliação do espírito empreendedor e inovador de nossos
j ove ns e nge n he i ro s . A
criação deste ambiente de
sinergia entre a academia e os
s etores público e pr ivado,
propí c i o à a l av an c a ge m d a
economia, passa por essa estratégia
urgente de nos voltarmos para os
cursos de engenharia. Esse é o
caminho para a consolidação de uma
sociedade baseada no conhecimento que desejamos construir.
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VDI-Brasil

VDI-Brasil: contribuindo para
o sucesso do engenheiro
Fundada em 1956, a Associação de Engenheiros BrasilAlemanha incentiva a constante cooperação tecnológica
entre os dois países. Além de atuar como interlocutora no
eixo Brasil-Alemanha, a VDI-Brasil (Associação de
Engenheiros Brasil-Alemanha) mostra-se um relevante
centro de propagação de novas tendências e tecnologias.
Atuando em parceria com empresas brasileiras e alemãs, a
Associação apresenta as principais inovações da Indústria,
possibilitando melhoria nos resultados apresentados
pelo setor.
O mundo real e realidade virtual continuam a fundir-se;
modernas tecnologias da informação e da comunicação
estão sendo combinadas com processos industriais
tradicionais, alterando assim as várias áreas de produção.
Este é o processo que vivenciamos na 4ª Revolução
Industrial. Na Indústria 4.0, as palavras-chaves são
produtividade, e ciência e integração. O conceito tem
sido desenvolvido na Alemanha e as inovações da
Indústria 4.0 já estão sendo colocadas em prática. No
Brasil, a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha
desempenha um papel fundamental na divulgação das
tendências da Alemanha e no desenvolvimento do tema
junto a empresas. Por meio do Simpósio Internacional de
Produção deste ano, a VDI-Brasil pode apresentar as
novidades da Indústria 4.0 que contribuem para produzir
mais e com qualidade.
§

De mãos dadas com o sucesso

A VDI-Brasil possui como objetivos o acesso aos
engenheiros do país, a formação contínua de uma rede de
contatos para engenheiros e a colaboração com a transferência de tecnologia de ponta, visando o aumento da
competitividade das empresas. Por isso, a Associação atua
não só em São Paulo – onde está localizada sua sede. Em
2012, a VDI-Brasil iniciou ações no interior de São Paulo.
Em 2013, avançou ainda mais e chegou à Santa Catarina. E
este ano, realizou-se a primeira edição do tradicional
Simpósio Internacional de Excelência em Produção em
Curitiba, Paraná.
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São realizadas diversas atividades voltadas aos engenheiros e futuros engenheiros como: cursos in company,
workshops, palestras, publicação de informativos, visitas
técnicas em empresas renomadas, encontros tecnológicos,
Simpósios Internacionais, o TOP of Technology – que tem
o objetivo de mostrar “os melhores players” de cada setor
da engenharia em sua cadeia produtiva – e o Dia da
Engenharia Brasil-Alemanha, o principal evento
da VDI-Brasil.
§

Em foco: O engenheiro

A VDI-Brasil publica, desde 2012, a Revista Engenharia
Brasil-Alemanha alinhada ao Dia da Engenharia BrasilAlemanha. O evento deste ano tem por tema “Em foco: O
engenheiro e seu papel na competitividade brasileira” e se
realiza no dia 22 de outubro. Será destacada a pro ssão de
engenheiro e sua contribuição para a indústria e economia, nos mais diversos setores que está presente: civil,
químico, automotivo, energético, produção, e tantos
outros. A cada tempo e geração, somos surpreendidos pela
capacidade que estes pro ssionais possuem de não
estagnar, ao contrário, de acelerar rumo ao novo e às novas
tecnologias em prol da e ciência e sustentabilidade.
§

De portas abertas!

A Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha procura
estar alinhada às boas práticas desenvolvidas dentro do
setor para oferecer aos engenheiros de todas as áreas,
estudantes de engenharia, executivos de áreas de liderança
e interessados um universo de conhecimento tecnológico
rumo ao sucesso pro ssional. Para se destacar, é preciso
estar à frente das principais tecnologias e tendências do
setor da engenharia e ser associado VDI signi ca desfrutar
desse universo da indústria, ciência, pesquisa, tecnologia e
ter acesso a redes de contatos com pro ssionais altamente
capacitados. Faça parte!
Associe-se! (www.vdibrasil.com/cadastro).

Os engenheiros
Brasil X Alemanha
Por Silvia Russo

Há décadas que a engenharia possibilita o progresso à humanidade.
Sem dúvida alguma, o engenheiro possui um papel especial na
sociedade de hoje, com sua inventividade e pensamento criativo.
De geração em geração, ele sempre impressiona com sua determinação
e seu empenho ao caminhar, com ajuda de novas tecnologias, em
direção ao progresso, à e ciência e à sustentabilidade.

§

Alemanha

A Alemanha é um dos berços da engenharia. Muitas
tecnologias foram desenvolvidas lá e chegaram depois a
todo o mundo. Sem engenheiros, nada funciona em
diversas áreas. Eles são os especialistas primordiais do
know-how técnico das empresas e o motor que
impulsiona a inovação e o crescimento econômico. “A
engenharia tem, aqui na Alemanha, uma longa
tradição. É raro que um país seja tão fortemente
associado às conquistas na área da engenharia como é o
nosso. Não é sem motivo que “Made in Germany” é até
hoje um selo de qualidade reconhecido no mundo
inteiro, do qual nós podemos nos orgulhar.
Com mais de 211 bilhões de euros de valor agregado,
nossa categoria contribui, sozinha, mais do que
qualquer outra, para a economia da Alemanha”,
comenta Ralph Appel, diretor da VDI Alemanha e
engenheiro industrial.
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Na opinião de Appel, o curso de engenharia é
tradicionalmente visto – ainda mais do que outras
formações – como um investimento para o próprio
futuro pro ssional, e com certeza, vale a pena. Essa
pro ssão oferece hoje – e continuará oferecendo no
futuro – perspectivas muito interessantes e diversas
possibilidades de desenvolvimento pro ssional.
Tanto na Alemanha
quanto no Brasil, os
engenheiros pertencem, sem dúvida, ao
grupo de especialistas
mais requisitados. Na
A leman ha s ão 1,69
milhão. É um número
muito maior do que o de
qualquer outro país
europeu. “Engenheiros
são valorizados não só na Alemanha, mas também no

resto do mundo. Eles podem ser tanto especialistas em
suas áreas como pro ssionais polivalentes, e, com
conhecimento bem fundamentado e excelentes ideias,
elevam o status da Alemanha como centro tecnológico
– também sabendo comprovar sua capacidade e seu
know-how no estrangeiro”, enumera Appel.
Em relação à parte nanceira, os engenheiros têm os
melhores salários entre quem acabou de sair da
faculdade: um engenheiro formado na Alemanha
ganha, em média, mais de 40.000 euros por ano no seu
primeiro emprego.
Appel acrescenta que o apoio aos novos engenheiros é
algo que a VDI vê, naturalmente, com muito carinho.
“É muito importante para nós que crianças, principalmente meninas e jovens mulheres, tenham contato com
a tecnologia na escola o mais cedo possível, e possam
assim descobrir interesse e entusiasmo pelo assunto.
Por meio de nossos projetos voltados para esse público,
como o “VDIni-Club” para crianças a partir de 4 anos, o
nosso Clube de Jovens “VDI-Zukunspiloten” (VDI -

’’É muito importante para nós que crianças,
principalmente meninas e jovens mulheres,
tenham contato com a tecnologia na escola
o mais cedo possível”.
Ralph Appel, diretor da VDI Alemanha
Pilotos do Futuro), e a nossa rede de apoio para
estudantes e jovens no campo da engenharia, nós
acompanhamos continuamente os futuros engenheiros
ao longo de seu caminho rumo à pro ssão”.
“Nós estamos sempre desenvolvendo novas contribuições e maneiras de apoiar os engenheiros novatos,
reagindo assim às novas demandas na área, que estão
em constante mudança. Por isso, oferecemos também
as chamadas “Role Models”, mulheres modelo no
campo da engenharia, que incentivam meninas e jovens
mulheres a se interessar pela pro ssão”, destaca Appel.

A ENGENHARIA NA ALEMANHA
§ 211 bilhões de euros de valor agregado;
§ Conta com 1,69 milhão de especialistas;
§ 430.000 engenheiros mecânicos, elétricos, de
processos, transportes e energia;

§ 421.000 engenheiros no setor da construção;
§ Existem 1834 cursos de bacharelado e

1509 cursos de mestrado na Alemanha;
§ Um engenheiro formado na Alemanha ganha, em
média, mais de 40.000 euros por ano no seu
primeiro emprego;
§ A VDI desenvolve projetos como o ’’VDIni-Club” para
crianças a partir de 4 anos, o Clube de Jovens “VDIZukunftspiloten” (VDI - Pilotos do Futuro) e também o
’’Role Models”, mulheres modelo no campo da
engenharia, que incentivam meninas e jovens
mulheres a se interessar pela pro ssão.
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§

Formação e Empregabilidade

Nas universidades alemãs, se tem predominantemente cursos de bacharelado de seis semestres, enquanto
que nas escolas superiores de ciências aplicadas, são
mais comuns cursos de bacharelado de sete semestres,
incluindo um semestre de estágio. Essa diferença tem
impactos na maneira com a qual os cursos são
constituídos. As universidades oferecem, em seus
bacharelados, um fundamento cientí co mais forte no
início do curso, e então um módulo orientado para a
prática, aprofundando uma matéria especí ca.
Já as escolas superiores de ciências aplicadas transmitem em seu bacharelado a quali cação técnica e a
competência metodológica para a solução de problemas de engenharia mais pragmáticos. Ao todo, são 1834
cursos de bacharelado e 1509 cursos de mestrado
na Alemanha.
O trabalho do engenheiro é necessário em quase
todas as áreas e setores, na Alemanha e no Brasil, e traz
muitas melhoras ao nosso dia-a-dia, mesmo que nem
sempre se perceba à primeira vista. Ao todo, 430.000
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engenheiros trabalham com engenharia mecânica, de
processos e de transportes, assim como engenharia
elétrica e de energia. A arquitetura e o setor de construção também têm grande importância, com 421.000
engenheiros empregados.
A formação dos pro ssionais de engenharia na
Alemanha é muito reconhecida em todo o mundo
também pelo aspecto prático. ‘‘O nosso ensino de
engenharia se destaca – também no âmbito internacional – justamente por conta do conhecimento prático
por parte de seus formandos. Este conhecimento pode
vir tanto de experiências de estágio durante o curso,
como também de uma forte cooperação com a indústria nos trabalhos de conclusão de curso”, explica Appel.
Segundo uma pesquisa da VDI, na Alemanha em até
três meses após o término do curso, cerca de 70% dos
recém-formados engenheiros conseguem um emprego.
“Complementando a nossa pesquisa, um estudo do
Instituto HIS para Pesquisas Acadêmicas mostra que
competências como conhecimento metodológico,
organização pessoal, sólido e extenso entendimento dos fundamentos da engenharia e

Até o ano de 2029, 710.000 engenheiros
precisarão ser substituídos por conta da
idade – isso é 42% do total atual.
Os setores mais fortes na Alemanha são
as áreas da engenharia mecânica,
de processos e de transportes,
elétrica e de energia.
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habilidades de apresentação são especialmente importantes
para os jovens engenheiros. Menos signi cativas, mas
também importantes, são as línguas estrangeiras e competências sociais, já que, em um ambiente de trabalho
internacional e muitas vezes globalizado, são exigidas,
especialmente dos engenheiros, habilidades interculturais”,
aponta Appel.
O mercado de trabalho na Alemanha para o engenheiro
está realmente muito bom. Quando se observa os números
de emprego no país, percebe-se que no primeiro trimestre
de 2015 havia, em média, duas ofertas de emprego para cada
pessoa declarada desempregada. Especialmente nas áreas
de engenharia mecânica e automotiva, e nas áreas de
engenharia elétrica e de energia, existem três vagas de
emprego para cada especialista desempregado.
Appel salienta que os engenheiros e suas habilidades são
muito requisitados, e isso certamente não irá mudar no
futuro. “Na era da Indústria 4.0, e principalmente em uma
época de grandes desa os – como, por exemplo, a atual
transição energética, o controle das mudanças climáticas, e
a con guração inteligente da urbanização e da mobilidade
sustentável – eles são de suma importância. Por isso, a
Alemanha não pode, de maneira alguma, abdicar de
engenheiros com uma boa formação”, explica.
Engenheiros e engenheiras em formação podem,
portanto, ter ótimas expectativas em relação ao mercado de
trabalho, já que se está sempre à procura de grandes
potenciais nas áreas econômica e tecnológica – e a demanda
aumentará ainda mais nos próximos anos. Por conta da
transição demográ ca, o número de calouros e de
formandos na área da engenharia tende a decrescer. Além
disso, cada vez mais engenheiros se aposentam e saem do
mercado de trabalho.
Até o ano de 2029, 710.000 engenheiros precisarão ser
substituídos por conta da idade – isso é 42% do total atual.
Os setores mais fortes na Alemanha são as áreas da engenharia mecânica, de processos e de transportes, elétrica
e de energia.
Um engenheiro brasileiro que queira atuar na Alemanha
precisará procurar o governo do estado em que viver no país
para a validação do diploma. Caso tenha uma quali cação
estrangeira de engenharia, ele poderá requisitar uma
permissão para conduzir a ocupação “engenheiro” na
Alemanha, que é protegida por lei. Entretanto, para muitas
funções - como, por exemplo, colaborador de uma empresa
- isso não é necessário do ponto de vista jurídico.

No Brasil, as obras de infraestrutura, como foi
a construção de Brasília, são uma excelente
oportunidade para os engenheiros.

§

Brasil

A engenharia, como prática de edi cação e de
construção de artefatos essenciais à sobrevivência
humana, tem origens difíceis de determinar em solo
brasileiro. Os povos que aqui habitavam muito antes da
chegada dos europeus, já dominavam técnicas de
edi cação com madeira, barro e palha, bem como a
produção de um conjunto de objetos de uso pessoal,
que ia de armas – arco, echa, lanças etc. – a canoas,
vasos, bancos e outros.
Pode-se dizer que se tratava de uma engenharia
instrumental e intuitiva. O primeiro curso para a
formação de soldados técnicos em edi cações no Brasil
Colônia é registrado em 1699. Nesse ano, D. Pedro II
(1648-1706), rei de Portugal, sancionou uma “Carta
Régia, com o objetivo de capacitar cidadãos na arte da
construção de forti cações, a m de promover a defesa
da Colônia contra as incursões de outras nações”.
A economia do café trouxe so sticação à engenharia
praticada no Brasil, com a necessidade da construção
de ferrovias e portos de exportação, além de pontes,
viadutos e armazéns para torrefação e armazenamento
do produto. O Brasil do século XIX sofreu aceleradas

transformações em períodos de tempo extremamente
curtos. O panorama da engenharia brasileira muda
para melhor a partir da Abolição da Escravatura e da
Proclamação da República. O período coincide com a
primeira onda de industrialização no país.
Outro marco histórico, e a mais ousada obra dos
esforços conjugados da Engenharia, do urbanismo e da
arquitetura nacional foi a construção de Brasília,
inaugurada em 1960. Criava-se ali uma marca brasileira na construção civil, com soluções inéditas até então.
Novas estradas de rodagem (Belo Horizonte-Brasília e
Belém-Brasília) aceleraram a implantação de vias que
interligassem regiões isoladas havia séculos, construindo uma nova face para o país.
O período que vai do golpe militar até 1980, quando o
modelo econômico da ditadura entra em crise, propicia
o aparecimento de nada menos que 52 cursos. Na crise
dos anos 1980, foram cerca de trinta as novas unidades
de ensino. O desenvolvimentismo brasileiro, antes e
depois do golpe, acabou apresentando um movimento
contraditório. Desenvolveu forças produtivas, modernizou a estrutura social e urbanizou o país, mas seguiu
sendo excludente e assimétrico, independentemente
das ideias políticas e dos desejos de seus defensores.
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’’A engenharia é a arte de criar, inovar e
desenvolver. Para que isso aconteça, é
necessário não só a formação acadêmica,
mas também o desejo de transformar a
sociedade em que vivemos’’.
Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente da
Federação Nacional dos Engenheiros

Para Murilo Celso de
Campos Pinheiro,
engenheiro eletricista e
presidente da Federação
Nacional dos Engenheiros
(FNE), a engenharia é a
arte de criar, inovar e
desenvolver. “Para que
isso aconteça, é necessário
não só a formação
acadêmica, mas também o desejo de transformar a
sociedade em que vivemos. Em geral, os jovens que
escolhem o caminho da engenharia têm algumas
características comuns, como raciocínio lógico, rápido
e uma facilidade maior para a área de exatas. Mas a
engenharia vai muito além de cálculos. Envolve um
compromisso com o desenvolvimento da sociedade e
projeções de futuro”, opina.
Pinheiro acredita que a engenharia foi e sempre será
fundamental para conceber qualquer projeto de
desenvolvimento. “É a carreira basilar para o crescimento de uma nação. E é quase impossível separar a
história do desenvolvimento da história da engenharia
no Brasil. Desde os tempos da Independência, a
necessidade de investimentos na produção e em
infraestrutura mesclou-se com as áreas de construção,
urbanização, abastecimento, energia e outros. É isso
que se deve ter em mente quando se busca traçar um
projeto de futuro”, sugere.
Sobre a questão salarial, Murilo acredita ser difícil
de nir médias salariais uma vez que os salários estão
vinculados, cada vez mais, às competências do que ao
diploma. “Existe um piso salarial do engenheiro, mas se
o pro ssional não for capacitado ele não consegue
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trabalhar (ser contratado) como Engenheiro e aí o piso
salarial é o salário mínimo nacional, e não o de engenheiro”, pondera.
§

Estudar engenharia no Brasil

O Governo Federal, de alguns anos para cá, tem
incentivado a formação de engenheiros no país. O
programa Ciência sem Fronteiras, por exemplo, que
facilita o intercâmbio de estudantes entre o Brasil e
outros países do mundo, tem como área prioritária a
engenharia. Cerca de 35% das bolsas oferecidas pelo
programa são para cursos de engenharias e demais
áreas tecnológicas. Os programas de nanciamento
estudantil, como o Fies, também destacam e priorizam
a formação na área.
“Da nossa parte, destacamos o Instituto Superior de
Inovação e Tecnologia (Isitec), uma instituição de
ensino que neste ano começou a ministrar o primeiro
curso de graduação em Engenharia de Inovação no
Brasil. O projeto é resultado dos debates da Federação
Nacional dos Engenheiros (FNE) sobre a premente
necessidade de formar mão de obra quali cada para o
País. Com um projeto completamente inovador no
País, o Isitec, que tem o Sindicato dos Engenheiros no
Estado de São Paulo (SEESP) como entidade mantenedora, parte do conceito do "engenheiro multiespecialista”, pro ssionais com uma sólida formação básica,

capacitados a atuar em diferentes áreas. Vale acrescentar que o Isitec foi a instituição escolhida para ministrar
cursos de pós-graduação na área de energia, com o
incentivo da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha”,
destaca Pinheiro.
O último Censo do Ensino Superior do Inep/MEC,
apontou que o total de cursos de Engenharia no Brasil,
em 2012, era de 2.810. Existem no país cerca de 55
cursos em especialidades diferentes que envolvem o
universo da engenharia, considerando somente cursos
acadêmicos de Graduação em modalidade presencial.
Pode ser veri cado um grande movimento visando a
melhoria dos cursos de engenharia que ocorre no Brasil
após meados dos anos 90 com o projeto REENGE que
focou a melhoria dos cursos no país. A Associação
Brasileira de Ensino de Engenharia (Abenge) tem
atuado procurando motivar as escolas e professores a
adequarem seus cursos às novas demandas. Cursos
novos, como o de Engenharia de Inovação, do Isitec,
abrem novos caminhos.
Existem hoje muitas habilitações, mas o engenheiro
deve lembrar que, antes de tudo, ele é Engenheiro.
Muitas das habilitações de hoje poderão acabar ou car
desatualizadas em pouco tempo, mas os conhecimentos básicos da engenharia são de mudanças mais lentas.
“No Brasil, existe um movimento para tornarem as
engenharias mais focadas na formação básica do que
nas especi cidades, como por exemplo, podemos citar
o caso das Engenharias de Produção: Química,
Materiais, Agroindustrial, Civil que tem voltado a ser
Engenharia de Produção “pura”. Mais recentemente
tem surgido cursos como Engenharia Física e também a
Engenharia de Inovação que procuram apresentar ao
estudante os fundamentos da Engenharia, deixando
para o futuro as especializações que forem demandadas
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em sua vida através de cursos de pós-graduação ou do
auto aprendizado. Dentre as novas habilitações
podemos citar: Engenharia Biomédica, Engenharia de
Energia, Engenharia de Automação e Controle,
Engenharia Física, Engenharia de Inovação, etc. A
Engenharia Ambiental também é relativamente nova”,
detalha Pinheiro.
Ele também destaca que as novas tecnologias têm
exigido que o aprendizado se dê muito mais rápido e
frequente do que foi no passado. “As tecnologias da
informação e comunicação têm contribuído muito para
o desenvolvimento da humanidade, mas também
exigem atualização por parte dos pro ssionais que
precisam estar atentos a essa nova dinâmica para não
perderem espaço no mercado”, avisa.
§

Mercado de trabalho

Pinheiro acredita que os estudantes de engenharia
enfrentam alguns desa os: para muitos, a falta de
conhecimento do mercado de trabalho, uma vez que
vivenciaram majoritariamente uma abordagem
acadêmica durante seu curso. “Alguns já vem percebendo que o mundo tem lhes exigido muito mais do que o
conteúdo técnico e procuram se preparar para ele e com
isso tem enfrentado melhor os desa os. Muitos cursos
focam muito pouco os aspectos mais voltados à gestão,
tanto empresarial quanto de pessoas, e esse dé cit
poderá acarretar em perdas para os alunos”, opina.
O presidente da FNE acredita que para quem não tem
experiência pro ssional, possuir inglês uente, alguma
vivência no exterior ou curso técnico são diferenciais
que podem facilitar na busca do primeiro emprego.
“Vale a pena se dedicar e conseguir um bom estágio,
mesmo que isso leve tempo e atrase a graduação. É claro

que a contratação do estagiário depende do momento
que a empresa se apresenta, se existem vagas e se o
estagiário se enquadra nas vagas existentes, mas
algumas empresas têm maior histórico de efetivação do
que outras, portanto focar na busca pode ajudar. E não
deixar de lado o investimento em um grande e rico
networking, dentro do estágio, da faculdade e até
mesmo na vida pessoal. Cada contato pode fazer toda
diferença”, ressalta.
Ele destaca que o mercado de trabalho do engenheiro, em qualquer uma de suas especialidades, é sem
dúvida um dos mais promissores, apesar das di culdades econômicas da atualidade. “A atividade desse
pro ssional é determinante para o grau de desenvolvimento de uma nação, pois responde por todo e qualquer investimento em infraestrutura, meio ambiente,
saneamento, energia, ampliação de plantas industriais
etc. A consciência em relação a isso já fez com que a
engenharia se tornasse um dos cursos mais concorridos
nos vestibulares, pois o jovem busca uma carreira
promissora e relevante”, aponta.
“Vivemos um momento de sérias preocupações para
aqueles que, como nós, estão convencidos que o único
caminho viável para a superação das desigualdades
sociais em nosso país e para a melhoria signi cativa do
padrão de vida dos brasileiros é o da expansão econômica. Cremos, porém, que a melhor contribuição que
os engenheiros podem dar para o correto tratamento
desses temas é primar pela ciência, técnica e interesse
nacional. Entendemos que a marca da nossa pro ssão é
a busca pelas melhores soluções possíveis, condicionadas pela realidade, sem fantasias e com o máximo de
postura cidadã”, defende Pinheiro.
Para ele o engenheiro tem que ser capacitado para
trabalhar em um mundo que não se sabe qual será, em
uma atividade que ainda não existe, com tecnologias
que ainda nem foram inventadas. “Se o estudante não
estiver se preparando para esses desa os, estará
desatualizado e fora do mundo do trabalho do engenheiro em pouco tempo. O mercado e as oportunidades
dependem em qual nicho o pro ssional deseja atuar.
Para muitas funções, a formação técnica é su ciente,
embora os aperfeiçoamentos, ou até mesmo outros
cursos sejam indispensáveis. Está cada vez mais
evidente que a aquisição de conhecimento não se dá
apenas com cursos, e, como já dito, as novas tecnologias

O engenheiro tem que ser capacitado
para trabalhar em um mundo que não se
sabe qual será, em uma atividade que
ainda não existe, com tecnologias que
ainda nem foram inventadas.
têm exigido que o aprendizado se dê muito mais rápido
e frequente do que foi no passado”, acrescenta.
Se um engenheiro alemão decidir trabalhar no Brasil
ele deve saber que a competência pela revalidação de
diplomas de graduação expedidos por instituições de
ensino superior estrangeiras é das 112 universidades
públicas brasileiras que ministram cursos de graduação
reconhecidos na mesma área de conhecimento. O
diploma precisa ser primeiramente homologado na
embaixada ou consulado do país de origem. Depois, o
aluno deve procurar um curso semelhante (carga
horária e grade curricular) em uma das universidades
públicas e dar início ao processo de reconhecimento. O
prazo médio para a universidade se manifestar sobre o
requerimento de revalidação é de seis meses, a contar
da data de entrada do documento na instituição. Em
alguns casos, a universidade pode pedir estudos
complementares, se na comparação dos títulos, exames
e provas car comprovado o não preenchimento das
condições mínimas. É um processo burocrático e
existem muitas discussões para simpli cá-lo, mas por
enquanto, é preciso seguir essas normas.
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Química

A boa química entre
Brasil e Alemanha
Muita gente pensa que a química é algo distante de nossa realidade, um tema que só
interessa e faz sentido para as poucas pessoas que resolvem estudá-lo.
Esse pensamento não poderia ser mais equivocado. A química está presente na rotina
de todas as pessoas, desde o momento em que acordam até a hora de dormir.

Em termos de faturamento
líquido, a indústria química
brasileira é a sétima maior do
mundo, com base em dados de
2010. S egundo Fernando
F i g u e i r e d o, p r e s i d e n t e executivo da Abiquim (Associação Brasileira da Indústria
Química) diversas formações
dentro da Engenharia podem
atuar dentro da indústria
química. “Engenheiros de
processos, engenheiros de segurança, ambiental,
elétricos, controle e automação, entre outros. Muitas
vezes essas são especializações do próprio engenheiro
químico”, acrescenta.
Figueiredo destaca que o engenheiro químico tem
um papel de grande relevância em todas as etapas de
elaboração de uma nova planta industrial, como
também durante a gestão da planta e na comercialização de seus produtos. “A venda de produtos químicos é
uma venda técnica e é necessário conhecer bem o
produto e a demanda do cliente para que não haja
problemas posteriormente”, completa.
§

Uma gama de oportunidades

Uma grande multinacional de origem alemã, a
LANXESS, conta com engenheiros tanto nas cinco
fábricas que possui no Brasil, quanto na área Comercial.
A empresa tem no país aproximadamente mil funcio-

22 | revista engenharia brasil alemanha

nários e desses, cerca de
cem são engenheiros. O
gerente executivo da
planta de Triunfo (RS),
Egon Filter, explica que
nas plantas o engenheiro pode trabalhar na
áre a de pro dução,
controle de processos
ou tecnologia e essencialmente serão engenheiros químicos.
“Ele pode trabalhar na área de manutenção e con abilidade da planta, onde teremos engenheiros mecânicos e
elétricos. Em Projetos, onde fazem a parte conceitual
básica, detalhamento e execução de projetos e nesse
caso serão engenheiros químicos, mecânicos ou
elétricos”, enumera.
Na LANXESS também estão engenheiros que
trabalham na área de Segurança e Meio Ambiente, estes
são engenheiros químicos, com especializações na área
de Meio Ambiente ou Segurança. “Nas áreas comerciais
também temos engenheiros atuando com vendas
técnicas, em que o vendedor precisa explicar com
muitos detalhes as aplicações dos produtos químicos,
além dos engenheiros que trabalham com assistência
técnica, que auxiliam os clientes na aplicação de nossos
produtos e resolvem problemas’’.
Ele ainda acrescenta que uma vez que o engenheiro
trabalha em todas essas áreas, depois de alguns anos, ele
pode tornar-se gestor, Gerente de Área, Coordenador,

“Nas áreas Comerciais também temos
engenheiros atuando com vendas
técnicas, em que o vendedor precisa
explicar com muitos detalhes as
aplicações dos produtos químicos”.
Egon Filter, gerente executivo da LANXESS na
planta de Triunfo (RS)

ou Gerente de Fábrica, que na LANXESS é chamamos
de Site Manager.
Outra multinacional de origem alemã, a BASF
proporciona para os engenheiros desde atividades
bastante técnicas e especí cas até a gestão mais ampla
em áreas corporativas, como Compras e Finanças, por
exemplo. Nesse sentido, desde 2013, a empresa possui o
Programa Trainee Industry, que tem o objetivo de
formar futuros líderes técnicos especializados para as
áreas de Produção e de Engenharia. O programa é
voltado para jovens engenheiros que se identi cam
com a companhia e que tenham interesse em acompanhar o desenvolvimento tecnológico de sua área
de atuação.
“Temos engenheiros das mais diversas áreas, como
bioquímica, controle e automação, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, elétrica, industrial, materiais,
mecatrônica, mecânica, petróleo, petroquímica,
processos, produção industrial, química, química
industrial, entre outros”, enumera Mariana Verceze,
Gerente de Recrutamento e Seleção da BASF.
Na Evonik, também uma multinacional química de

origem alemã, os pro ssionais de engenharia são
fundamentais tanto na fabricação de produtos padrão
como nos desenvolvidos especialmente para aplicações
especí cas. A empresa conta com engenheiros de
diferentes especialidades em suas equipes de P&D,
projetos, manutenção, comercial, na área fabril, de
segurança, entre outros departamentos.
“A Evoni k mantém uma e quip e g lob a l de
Engenheiros de Processos e Projetos. Atualmente, seis
engenheiros brasileiros participam de um programa de
formação nos Estados Unidos para, após o término,
atuar em uma das unidades do grupo, no Brasil e no
exterior. Essa iniciativa tem como objetivo incentivar a
integração entre engenheiros treinados para o desenvolvimento de soluções que atendam aos desa os
mundiais”, explica Ingrid van Bussel, Diretora Adjunta
de Recursos Humanos para América do Sul, da Evonik.
Outro programa para os engenheiros é o “International Sales & Marketing Program”, do qual já participaram
diversos pro ssionais sediados na unidade brasileira.
“Com duração de dois anos, o programa proporciona
aos trainees um
aprendizado na prática,
englobando treinamentos variados - como
seminários, módulos de
e-learning, cursos de
idiomas, dentre outros e vivência em funções
diferentes em vários
p a í s e s”, a c r e s c e nt a
a executiva.
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“Há ainda campos de atuação promissores,
como a área ambiental. Cada vez mais
estes pro ssionais são requisitados para
atuar no desenvolvimento de estratégias
para minimizar o impacto ambiental,
produzir mais com menos, priorizar os
recursos renováveis’’.
Ingrid van Bussel, Diretora Adjunta de Recursos Humanos
para América do Sul, da Evonik

§

Vagas estáveis

A diretora da Evonik destaca que o mercado para
engenheiros, e principalmente para os que possuem
uência em inglês, continua atraente. “Acreditamos que
as áreas de engenharia estão numa curva crescente em
oportunidades. Há ainda campos de atuação promissores, como a área ambiental. Cada vez mais estes
pro ssionais são requisitados para atuar no desenvolvimento de estratégias para minimizar o impacto
ambiental, produzir mais com menos, priorizar os
recursos renováveis, en m, buscar o desenvolvimento
sustentável”, enumera Ingrid.
Figueiredo, da ABIQUIM acrescenta que a indústria
química não é um setor intensivo em mão de obra,
porém exige alto nível de quali cação. “As vagas que
estão em crescimento são cada vez mais multidisciplinares, com pro ssionais versáteis, como engenheiros de
materiais que atuam na aplicação de nanotecnologia
em compósitos, além de engenheiros bioquímicos
capazes de escalonar a biotecnologia de forma a aplicála industrialmente”.
O momento econômico do país afeta a indústria
química, assim como todos os outros setores. “As vagas
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para engenheiros crescem de acordo com o crescimento da economia e o nível de investimento do país.
Nesse momento as empresas estão mantendo suas
vagas estáveis, apenas abrindo novas posições por conta
das movimentações normais de mercado ou aposentadorias”, aponta Filter, da LANXESS.
A gerente da BASF concorda e argumenta que devido
ao momento econômico e político do País, hoje
observamos que alguns setores estão mais contidos,
adiando projetos e expansões, o que impacta diretamente na oferta de vagas. “Entretanto, por ser tão
versátil e útil para diversas áreas, o engenheiro é um
pro ssional bastante procurado. Hoje observamos que
há oferta de vagas, mas a disponibilidade de pro ssionais quali cados no mercado com este per l não é tão
grande”, contrapõe.
Ela aponta um movimento recente de migração
desses pro ssionais para áreas nanceiras. “Há diversas
outras atividades dentro de uma organização que
precisam da expertise desses pro ssionais, como por
exemplo, marketing e vendas. Devido aos avanços
tecnológicos, engenheiros das áreas de computação,
mecatrônica e até mesmo energia serão cada vez mais
requisitados para atender essa demanda crescente por
inovação”, naliza.

Automotivos
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A engenharia em movimento:
uma paixão sem limites
Por Silvia Russo

Uma das coisas que brasileiros e alemães têm em
comum é a paixão pelos carros. Prova disso é o enorme
público presente a cada ano no Salão do Automóvel,
todos muito curiosos e ansiosos pelas últimas novidades e lançamentos do mercado automotivo. É difícil
encontrar um brasileiro ou um alemão que não tenha
sua marca preferida ou não lembre com carinho do
primeiro carro que teve.
Nesta edição da Revista Engenharia Brasil-Alemanha
traçamos um panorama de algumas multinacionais de
origem alemã relacionadas à indústria automotiva.
Acompanhe abaixo um pouco da história dessas
empresas no Brasil.
§

Adaptabilidade e e ciência

O Brasil foi o primeiro país escolhido pela ZF para
instalar uma fábrica fora da Alemanha. Na época, a
indústria automotiva sinalizava seu primeiro importante momento de expressivo crescimento no País. “Em
15 de agosto de 1958, em São Caetano do Sul (SP), a ZF
iniciou as obras para a construção da primeira planta da
companhia fora da Alemanha, acompanhando o
aumento da demanda por fornecedores no Brasil. O
primeiro produto manufaturado foi a transmissão para
o veículo DKW-Demag da antiga Autounion”, conta
Wilson Bricio, engenheiro mecânico, presidente da ZF
América do Sul. Ele acrescenta que a empresa passou
por várias fases no país e nesses quase sessenta anos
acompanhou o desenvolvimento da indústria que, ao
longo dos anos, teve alguns altos e baixos. “A ZF sempre
acreditou no Brasil. Nas últimas décadas investimos de

maneira consistente e expandindo nosso portfolio de
produtos e tecnologias, sempre suportando nossos
clientes no atendimento da demanda do mercado
brasileiro”.
Bricio destaca que é essencial se adaptar às demandas
do mercado em que atuam. “Muitas das tecnologias
globalmente desenvolvidas pela ZF têm que ser
adaptadas às peculiaridades do mercado brasileiro.
Além disso, temos orgulho em dizer que muitos dos
nossos engenheiros brasileiros desenvolveram soluções
como, por exemplo, para a indústria agrícola e de
construção, bem como transmissões para veículos
comerciais pesados, ou seja, caminhões e ônibus”.
Segundo o executivo, adaptabilidade, e ciência e
saber inovar frente à conjuntura atual são aspectos
fundamentais para o crescimento e desenvolvimento
sustentável da indústria
brasileira. “Estas são,
inclusive, características
inerentes ao pro ssional
da Engenharia. É
inegável que o engenheiro tem papel
fundamental nas mais
diferentes indústrias,
incluindo a automotiva,
desenvolvendo soluções
de acordo com as especi cidades do mercado local. No
caso do Brasil temos aspectos singulares, como a
diversidade topográ ca e infraestrutura de citária, por
exemplo, que demandam, não apenas adaptação de
tecnologias desenvolvidas no exterior, bem como
desenvolvimento de soluções exclusivamente locais”.
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“A ZF sempre acreditou no Brasil.
Nas últimas décadas investimos de
maneira consistente e expandindo
nosso portfolio de produtos e
tecnologias, sempre suportando
nossos clientes no atendimento da
demanda do mercado brasileiro”.
Wilson Bricio, presidente da ZF América do Sul

§

Tecnologia para vida

A empresa chegou ao Brasil em 1954, por meio de um
escritório de representação em São Paulo, com intenção
de participar do programa de criação da indústria
automotiva nacional. Na época chamava-se Robert
Bosch do Brasil Indústria e Comércio de Acessórios
para Motores e Chassis Ltda e vendia produtos importados. Depois de dois anos adquiriu uma área de três
mil metros quadrados, em Campinas/SP, xou sua sede
e iniciou a montagem de autopeças da linha diesel
destinadas ao mercado de reposição.
As atividades industriais começaram em 1958,
quando foram implantadas as linhas de fabricação de
equipamento diesel (bombas injetoras completas, bicos
injetores, bombas alimentadoras e avanços automáticos) e de equipamento elétrico (motores de partida,
dínamos, bobinas e velas de ignição e também reguladores de voltagem).
Em 2014, a Bosch completou 60 anos de Brasil. Ao
longo dessas seis décadas, o cenário vem mudando
constantemente e trazendo desa os cada
vez mais complexos. “A Bosch soube
adaptar-se a cada momento, enfrentando
a realidade e todas as suas transformações, mantendo o foco no desenvolvimento de soluções pioneiras que não
apenas conquistam o mercado, mas
muit as ve zes, re de nem hábitos,
comportamentos e nível de exigência dos
consumidores”, comenta Carlos Abdalla,
gerente de marketing, comunicação
corporativa e relações institucionais da
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Robert Bosch América Latina.
A empresa também aposta em produtos exclusivos
para o mercado brasileiro, além dos comercializados
em todo o mundo. “Nos últimos 10 anos, por exemplo,
o Grupo Bosch investiu mais de 2,2 bilhões de reais em
suas operações na América Latina. Estes investimentos
permitem intensi car a estratégia da empresa de “local
for local” não só para produção e compras de insumos,
mas também na engenharia para atendimento aos seus
clientes locais”, explica Abdalla.
Um dos principais princípios da companhia é o
desenvolvimento de “Tecnologia para vida”, ou seja,
produtos e serviços para maior e ciência energética,
redução de emissões de CO2 e que proporcionem mais
conforto, segurança e conectividade. “Um exemplo que
posso citar é o desenvolvimento de componentes de
motor que permitiram que o álcool pudesse ser usado
como combustível. Isso foi especialmente importante
para o programa governamental Proálcool na década
de 70”, aponta o executivo.
A Bosch também foi responsável pelo primeiro
sistema de injeção eletrônica no mercado brasileiro. O
Le-Jetronic foi totalmente desenvolvido e produzido de
acordo com as condições especí cas dos veículos
brasileiros. “A empresa ainda foi pioneira no desenvolvimento da tecnologia Flex Fuel, que permite que os
veículos rodem com álcool, gasolina ou a mistura dos
dois combustíveis em qualquer proporção. Com a
evolução desse sistema, veio a tecnologia Flex Start, em
2009, que elimina o reservatório de gasolina, também
conhecido como tanquinho, dos veículos Flex”,
enumera Abdalla.
Ele destaca também que as inovações da Bosch e

contribuição para o mercado nacional também
ocorreram no segmento diesel, com a apresentação do
sistema DG Flex, que permite que os veículos pesados
com motores diesel (ônibus e caminhões) operassem
também com Gás Natural Veicular (GNV).
Também são produzidas no Brasil outras tecnologias
de plataformas globais, ou seja, que foram desenvolvidas na Europa, mas que atendem a demanda do
mercado local. “Um exemplo é o ABS (Anti-lock
Braking System) e o programa eletrônico de estabilidade
(ESP), ambos da geração 9 – o que há de mais moderno
e m s iste ma d e s e g u r anç a at iv a d o mu nd o”,
aponta Abdalla.
Outros produtos fabricados localmente são alternadores e motores de partida, motores para acionamento
de vidro e também para o sistema de para-brisa. “A
Bosch também foi responsável pela aplicação do
sistema Start/Stop no primeiro carro produzido no
mercado nacional”, comemora o executivo.
Nas áreas não automotivas, a empresa produz no
mercado nacional coletores solares para aquecimento
de água, ferramentas elétricas, máquinas de embalagem
e acionadores hidráulicos.

Para Abdalla, o engenheiro tem um papel muito
importante no desenvolvimento de processos e
produtos, assim como de encontrar formas para melhor
atender as necessidades e demandas dos clientes. “Este
pro ssional também pode ter um papel atuante no
controle e redução de custos, eliminando desperdícios
em todos os processos de fabricação de um produto
que, automaticamente, afetam a qualidade, custos e
prazos”, enumera.
Ele naliza dizendo que na atual conjuntura
econômica, em que a indústria automotiva está tendo
que encontrar caminhos mais e cientes para se manter
competitiva, o papel do engenheiro na produção de
peças é ainda mais fundamental, visto que é importante
encontrar soluções que otimizam processos e representem mais e ciência, ponto importante tanto para a
empresa quanto para o cliente.
§

Alta tecnologia

O BMW Group Brasil estabeleceu-se no país em
1995, assumindo a operação de importação antes
realizada por um importador autorizado. “Em 2015,
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portanto, comemoramos nossos 20 anos no Brasil, o
que é motivo de orgulho para nós. Participamos da
evolução do mercado automotivo
nacional, que desde então se transformou
bastante tanto em termos de disponibilidade de marcas no País, diversidade na
oferta de modelos, quanto no volume de
montadoras com produção local. Na
época em que o BMW Group chegou o
mercado já se mostrava promissor e o
consumidor brasileiro, ávido por
novidades e tendências globais”, comenta
Gleide Souza, engenheira mecânica e
diretora de relações governamentais do
BMW Group Brasil.
Ela lembra que na década de 90, o
Plano Real trouxe estabilidade à economia graças ao
controle da in ação e à abertura de mercado para
importação de veículos. Isso permitiu que o brasileiro
tivesse maior poder de compra, ampliando o acesso a
veículos zero-quilômetro, inclusive do segmento
premium com produtos de maior valor agregado. “Essa
tendência vem se desenvolvendo ao longo dos anos e
ainda hoje enxergamos um enorme potencial nesta
fatia de mercado em território nacional. Como
referência, cerca de 2% das vendas totais de automóveis
realizadas hoje são de modelos deste nicho (premium).
Em países em desenvolvimento como a Rússia, esse
percentual chega a cerca de 10%, o que reforça o
potencial de crescimento do nosso mercado”, explica.
Gleide destaca que a BMW traz ao país o que há de
mais inovador em termos globais, já que o consumidor
brasileiro hoje quer contar com a mesma disponibilidade de produtos dos mercados Europeu e Norteamericano. “Embora não haja nenhum modelo
produzido exclusivamente para o mercado brasileiro,
vale destacar que realizamos desenvolvimentos
tecnológicos com foco em nosso mercado, como o
desenvolvimento da motorização ActiveFlex, elaborada para o mercado brasileiro e introduzida com
pionerismo no segmento premium pela BMW em
2013”, salienta.
Sobre a paixão por carros, a diretora acredita que os
consumidores das duas nacionalidades são apaixonados. “O alemão é, talvez, mais racional, focado em
aspectos técnicos – as principais fabricantes de
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’’Na época em que o BMW Group chegou o
mercado já se mostrava promissor e o
consumidor brasileiro, ávido por novidades
e tendências globais”.
Gleide Souza, diretora de relações governamentais
do BMW Group Brasil

automóveis do mundo nasceram lá. O brasileiro é mais
apaixonado. Busca desempenho e tecnologia sim, mas
enxerga o carro também como um item de desejo e
diferenciação, por isso acaba por manter uma relação
mais emocional com o veículo”, pondera.
Como em outras empresas do setor, no BMW Group
o engenheiro é parte indispensável do processo.
“Somos reconhecido pela inovação e alta tecnologia
empregada em nossos produtos, o que só é possível em
função do longo histórico de excelência em engenharia.
Isso data desde o início das atividades do grupo, em
1916 com a produção de motores de avião, chegando
até os dias de hoje na produção de automóveis e
motocicletas que são referência de mercado em termos
de engenharia. O papel do engenheiro é, portanto,
fundamental em nosso processo produtivo, desde a
concepção e gestão de um projeto, investimento em
pesquisa e desenvolvimento, passando pela administração de vendas e pós-vendas até a produção em si, nas
linhas de montagem, no dia a dia da fábrica”, detalha.
§

Inovação e Esportividade

A Audi está no Brasil desde 1994, quando a importação e venda dos carros da marca se iniciou por meio da
Senna Import. À época, a família Senna, proprietária da
importadora, avaliou que o mercado brasileiro se
mostrava promissor à chegada de carros premium, com
tecnologias que iriam atender às necessidades e desejos
dos consumidores. “E além de focada no desenvolvimento tecnológico, a Audi tem ainda DNA esportivo, o
que também contribuiu para o grande sucesso alcançado logo na sua chegada ao país, tornando-se, já em
1995, a líder do segmento. Em março de 2005, a Audi

AG assumiu a totalidade dos negócios da empresa no
país com o surgimento da Audi Brasil Distribuidora de
Veículos, empresa multinacional”, explica iago
Lemes, diretor de Vendas da Audi do Brasil.
Em 2014, a marca completou 20 anos de atuação no
Brasil com crescimentos expressivos: praticamente
dobrou suas vendas em relação à 2013, com 12.448
unidades negociadas em todo território nacional. “Em
2015 os números também são expressivos e no acumulado dos seis primeiros meses do ano, a Audi se manteve
na liderança do mercado premium, com 7.796 unidades comercializadas no período e aumento de 27% em
relação ao primeiro semestre de 2014”, enumera Lemes.
Ele diz que ao longo desses pouco mais de 20 anos, foi
possível observar que o mercado premium no país
apresentou um desenvolvimento signi cativo e hoje
mostra-se um setor em pleno crescimento. “Os
resultados de vendas do semestre apontam que o
segmento de carros de luxo, mesmo com todos os
desa os do setor, apresentou avanço de 16% se
comparado aos seis primeiros meses de 2014. A Audi se
consolidou na liderança do ranking de vendas, com o
Q3 no topo da lista de mais vendidos”, comenta.
“No entanto, mesmo crescendo, acreditamos que o
segmento tem potencial para avançar ainda mais, pois,

no Brasil, representa apenas 2% do mercado total.
Como comparação, esse número sobe para 10% na
China e 20% na Europa. Em mercados mais maduros,
como a Alemanha, chega a 30%. Por isso, acreditamos
que até 2020, o segmento irá triplicar por aqui e a Audi
traçou uma estratégia de crescimento de longo prazo
que considera todo este potencial”, continua Lemes.
A empresa não tem modelos desenvolvidos especi camente para o Brasil, mas aqui no país será fabricado, a
partir de setembro em São José dos Pinhais, no Paraná –
quando a Audi inaugura sua linha de produção no país,
o A3 Sedan 1.4 TFSI Flex, o primeiro modelo da

“Acreditamos que até 2020, o segmento
de carros de luxo irá triplicar por aqui e a
Audi traçou uma estratégia de
crescimento de longo prazo que
considera todo este potencial ”.
Thiago Lemes, diretor de Vendas da Audi do Brasil.
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montadora no mundo com esta tecnologia. “O A3
Sedan, lançado em 2014, marcou a entrada da Audi em
um novo segmento, o de sedans compactos. Desde
então, é um grande sucesso por aqui. O carro está no
ranking de veículos premium mais vendidos no país e a
partir de setembro, como dito, passará a trazer motorização ex na versão 1.4 TFSI”, aponta Lemes.
O executivo da Audi também acredita que a paixão
por carros atinge tanto brasileiros quanto alemães, mas
cada país tem sua especi cidade na escolha de um
modelo. “Falando um pouco do brasileiro, nossos
consumidores têm paixão por conectividade, potência
e performance. Além disso, têm paixão por sedan e os
números de vendas do A3 no Brasil mostram isso. O
carro reúne todos os elementos que agradam o consumidor: design esportivo, economia e potência”, destaca.
Na Audi, e não poderia ser diferente, o engenheiro
tem papel vital. “Vorsprung durch Technik, ou seja,
"vanguarda por meio da tecnologia”, é a essência da
nossa marca. Relacionamos essa linha de pensamento
não apenas com a esportividade da Audi, mas também
em relação à progressividade e à so sticação dos nossos
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produtos. Vemos que o pro ssional de engenharia tem
papel fundamental na missão de traduzir essa loso a
no desenvolvimento de tecnologias e automóveis
inovadores”, naliza.
Ÿ E ciência em produtos e processos

Para a Volkswagen, engenharia é movimento, a nal a
evolução é constante e está conectada à solução dos
desejos da sociedade como um todo. O desa o da
engenharia nos dias de hoje está cada vez mais voltado
para o aumento da e ciência: fazer mais com menos.
“Tecnologias e investimentos que podem tornar nossos
processos e produtos cada vez mais e cientes com a
utilização racional dos recursos disponíveis. A inovação vem da paixão do engenheiro em transformar
técnica e criatividade em soluções para o planeta e para
as pessoas”, explica o Dr. Markus Kleimann, físico com
doutorado em engenharia e vice-presidente de
Desenvolvimento do Produto da Volkswagen do Brasil.
A empresa persegue a e ciência constantemente
também nos processos produtivos. A Volkswagen do

Brasil tem investido constantemente na modernização
de máquinas e equipamentos em suas quatro fábricas
no País. Um exemplo é o investimento de R$ 1,2 bilhão
desde 2012, na unidade de Taubaté, onde é produzido o
up!, lançado no mercado em fevereiro de 2014. “Entre
diversas inovações, a fábrica desenvolveu uma nova
pintura, uma das mais avançadas do mundo, e que
proporciona a economia de 20% de água, cerca de 60%
nas emissões de solventes e, quando comparado ao
processo convencional temos redução de 30% de
energia. A fábrica também recebeu novas prensas,
cinco vezes mais produtivas, garantindo outra
redução de 30% no consumo de energia elétrica,
em comparação com um processo convencional”,
enumera Kleimann.
O executivo destaca que na Vokswagen a e ciência é
fundamental e está nos objetivos de todos os projetos.
“Nos nossos produtos, o exemplo disso é o recémlançado motor 1.0 TSI Total Flex, o mais avançado da
Volkswagen no Brasil, a partir de investimentos de R$
460 milhões para sua produção, entre outras tecnologias. É o primeiro motor com injeção direta, turbocompressor e tecnologia exível produzido no País e equipa
o novo up! TSI”, conta.
“Essa inovação faz do up! TSI o modelo com motor
exível mais econômico do Brasil. Além disso, o
modelo é o mais seguro na categoria e traz todas as
características de inovação que estão revolucionando o
mercado brasileiro, primeiro no mundo a oferecer o up!
com o novo motor 1.0 TSI Total Flex, combinando alta
e ciência energética com desempenho e prazer ao
dirigir”, acrescenta Kleimann.
Com o novo motor, o up! TSI obteve a excelente
marca de consumo energético de 1,44 MJ/km (conforme a Portaria INMETRO nº 10/2012), com classi cação “A” no Programa Brasileiro de Etiquetagem
Veicular do INMETRO. Fabricado em São Carlos, no
interior de São Paulo, foi desenvolvido segundo
critérios de e ciência energética (com menor consumo
de combustível, reduzindo as emissões), é o mais
compacto motor de alto desempenho feito no País.
Nas fábricas de São Bernardo do Campo, Taubaté e
São José dos Pinhais, foram instaladas novas áreas de
Armação, que é a etapa em que as peças metálicas são
unidas, formando as carrocerias. Com robôs mais leves
e e cientes, as unidades têm reduzido também em 30%

“E ciência é a palavra de ordem da
nossa engenharia nos dias de hoje.
É nessa nova forma de criar e fazer
carros que a Volkswagen vai produzir
um modelo global por fábrica no Brasil”.
Markus Kleimann, Vice-presidente de
Desenvolvimento do Produto da Volkswagen do Brasil
o consumo de energia elétrica no processo em toda
linha, tanto nos robôs como nos equipamentos
operados manualmente. Essas pinças ainda permitem
ganho de precisão e qualidade de solda.
Kleimann aponta ainda a redução no consumo de
água para a produção dos veículos. “Trabalhamos em
três frentes: no reaproveitamento, na captação e
investimento em novas tecnologias. Nas fábricas, 100%
dos veículos produzidos passam pelo teste de estanqueidade, para assegurar a qualidade da vedação. A
água utilizada no teste é coletada, ltrada e recirculada.
O aperfeiçoamento desse processo trouxe uma
economia adicional ao processo já existente de recirculação de 698.000 litros nas três unidades produtivas de
veículos da Volkswagen”, aponta .
Foi de olho nessa demanda por e ciência que o
Grupo Volkswagen desenvolveu um programa global
de incentivo à Sustentabilidade, o ink Blue!, com
metas claras de redução na utilização dos recursos
naturais no processo produtivo e nos veículos.
“Nesse conceito mundial, o Grupo criou a variante
“ink Blue. Factory” para usar a criatividade, investir e
pensar azul desde o início de qualquer projeto para
atingirmos a meta desa adora de redução de 25% em
cinco indicadores: consumo de energias e água, de
resíduos enviados para aterros, emissão de CO2 e
solventes”, expõe Kleimann.
“E ciência é a palavra de ordem da nossa engenharia
nos dias de hoje. É nessa nova forma de criar e fazer
carros que a Volkswagen vai produzir um modelo
global por fábrica no Brasil: o up! já produzido na
fábrica de Taubaté, os novos motores da família EA211
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na fábrica de São Carlos, o Novo Jetta na fábrica
Anchieta e o Novo Golf, ainda este ano, na fábrica de
São José dos Pinhais. Com isso, aumentamos a sinergia
entre a operação brasileira e as tecnologias mundiais
disponíveis, trazendo o que há de melhor no
Grupo Volkswagen para os nossos clientes aqui no
Brasil”, salienta.
§

Paixão por caminhão e ônibus

Tendo como fonte de inspiração a inconfundível
estrela de três pontas e sua tradição mundial de
qualidade superior, trabalhar no desenvolvimento de
caminhões e ônibus é uma paixão irresistível para os
engenheiros da Mercedes-Benz do Brasil. “Nosso time
de pro ssionais tem o DNA do pioneirismo e inovação,
herdados de Gottlieb Daimler e Karl Benz, inventores
do automóvel, do caminhão e do ônibus. E da mesma
forma que estes engenheiros geniais abriram caminhos
para o transporte de pessoas e de cargas na Alemanha e,
depois, no mundo, os engenheiros brasileiros deram
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continuidade, aqui, a
essa vocação de
liderança no desenvolvimento tecnológico”,
relembra o engenheiro
Wolfgang Hänle, Vicepresidente de
Operações e Chief
Op erational Oﬃcer
(COO) da MercedesBenz do Brasil.
“A Mercedes-Benz do
Brasil sempre foi além,
tendo assumido um papel de protagonismo ao oferecer
soluções para a evolução dos meios de transporte de
passageiros e de carga no Brasil. Igualmente, também
tem importância fundamental no crescimento e
consolidação da indústria automotiva brasileira, um
dos pilares da economia do País”, completa.
Desde 1956, quando se instalou no País, a empresa
tem se notabilizado por ditar os rumos do mercado.

“Nossos engenheiros, portanto,
têm muito a contribuir com o
desenvolvimento global de caminhões e
ônibus, assim como para o futuro dos
transportes e da mobilidade urbana.
Esta é a nossa visão e, acima de
tudo, a nossa paixão”.
Wolfgang Hänle, Vice-presidente de Operações e Chief
Operational Oﬃcer (COO) da Mercedes-Benz do Brasil

Introduziu o conceito do diesel, lançou depois os
motores com gerenciamento eletrônico e, mais
recentemente, os motores com a exclusiva e avançada
tecnologia BlueTec 5 para atendimento à norma Euro 5.
Para atender a essa legislação, a empresa renovou toda a
sua linha de caminhões e ônibus ao mesmo tempo, fato
inédito no segmento de veículos comerciais.
Hänle destaca que a trajetória da empresa foi marcada
por diversas outras conquistas, como a introdução de
freios a disco, ABS, motores para combustíveis alternativos, como diesel de cana, biodiesel e parcerias em
propulsões elétricas, além de muitos outros componentes de avançada tecnologia. “O pioneirismo da empresa
ganhou mais força nos últimos 24 anos, com a inauguração do CDT – Centro de Desenvolvimento
Tecnológico, na fábrica de São Bernardo do Campo.
Uma estrutura ampla e moderna, que conta com
recursos como laboratório de motores, bancos de
provas, área de testes, hydropuls, combustíveis alternativos e área de estilo e design” enumera.
Ele acrescenta que graças aos modernos e avançados

recursos técnicos e tecnológicos do CDT, como
também à competência, conhecimento e experiência de
seu time de mais de 600 colaboradores (engenheiros,
técnicos e mecânicos), a unidade é hoje um polo de
desenvolvimento de veículos comerciais da Daimler.
Além de centro mundial de competência para desenvolvimento de chassis de ônibus, é referência em vários
aspectos de inovações para caminhões. Isso faz do
Brasil um player mundial do grupo, em alinhamento
com unidades dos demais continentes.
O DNA Mercedes-Benz trazido da Alemanha
ganhou aqui, em solo brasileiro, a natural adequação ao
país de dimensões continentais, que tem necessidades e
exigências especí cas e apropriadas às suas características de solo, altitudes e temperaturas, bem diferentes,
das condições enfrentadas na Europa. “Nossos engenheiros, portanto, têm muito a contribuir com o
desenvolvimento global de caminhões e ônibus, assim
como para o futuro dos transportes e da mobilidade
urbana. Esta é a nossa visão e, acima de tudo, a nossa
paixão”, naliza Hänle.
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Indústria 4.0:

A era da produção inteligente
Por Prof. Dr. Eng. Udo Ungeheuer
Presidente da VDI Alemanha e Engenheiro
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Se há hoje um tema signi cativo tanto na comunidade
pro ssional quanto no espaço público, esse tema é a
Indústria 4.0. Nós da VDI também a vemos como um
tópico de extrema relevância.
Depois da introdução de equipamentos mecânicos na
produção por meio da força da água e do vapor, da divisão
do trabalho na produção em massa, utilizando energia
elétrica, e da implementação da tecnologia eletrônica e da
TI, chegou a hora da próxima automatização da produção,
a chamada “quarta revolução industrial”. Sem dúvida, ela
pertence às questões decisivas que possibilitam impulsionar a produtividade na Alemanha ao nível de excelência
mundial. Mas mesmo em outros países, a Indústria 4.0 –
mesmo que às vezes com outras denominações – é
relevante e muito discutida.
A VDI vem contribuindo na formação da Indústria 4.0
desde o seu início. Até agora, conseguimos reunir os
protagonistas dessa revolução e discutir com eles de que
maneira as profundas mudanças provindas da conexão
entre as cadeias de suprimento na indústria podem
transformar a nossa economia de maneira sustentável.
Ainda nos encontramos no meio deste processo, mas
podemos nos animar sobre como a era da produção
inteligente se desenvolverá. As possibilidades da Indústria
4.0 – alta e ciência e exibilidade na produção, aproveitamento de novos potenciais no mercado, conservação de
recursos naturais e redução de custos – são promissores.
Há algo que já está certo: com seu know-how, engenheiros e engenheiras terão uma participação expressiva nessas
futuras mudanças, fomentando intensamente o tema
“Indústria 4.0”. E, assim como a tecnologia, na era digital,
seu ambiente de trabalho mudará.
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Com a Indústria 4.0, engenheiros enfrentarão,
portanto, novos desa os, que transformarão sua
ocupação e seu papel na sociedade.
O que é Indústria 4.0? O modelo da “Casa Indústria
4.0” Antes de explorarmos de maneira mais abrangente e focada a Indústria 4.0, precisamos entender
exatamente o que ela é e o que não é. E é aqui que entra a
VDI: nós desenvolvemos a “Casa Indústria 4.0”, que
exempli ca a interdependência e a interdisciplinaridade desta nova fase. Na Casa Indústria 4.0, redes de TI
conectam, horizontalmente e em tempo real, sistemas
de produção separados. Nos níveis superiores, controlam também as diferentes organizações e instrumentos
de planejamento, juntamente com suas normas padrão.
Verticalmente, sistemas de produção incorporados
entre si são uni cados a processos de gestão, constituindo com a engenharia de sistemas de produção e a
engenharia de produtos, ao longo de todo o ciclo, uma
rede tridimensional de criação de valor.
A Indústria 4.0 só é possível por meio de um contínuo
apoio da TI ao longo de todo o ciclo de produção. Nós
precisamos, portanto, de uma “arquitetura global de
referência”, que descreva como conceitos heterogêneos
de soware podem interagir entre si na Indústria 4.0.
Mas não é somente para sistemas que a capacidade de
cooperação é necessária. Indústria 4.0 signi ca uma
interação inovadora entre os setores de engenharia
de produção, elétrica, da informação e da tecnologia
de comunicação.
O signi cado da Indústria 4.0 para a economia alemã
Outra razão para tamanha relevância da Indústria 4.0 é
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a enorme in uência que ela terá sobre a economia
alemã no futuro. Isso é fácil de explicar: no nosso país, a
indústria tem uma imensa importância para a economia. A sua participação no PIB é de 25%, sendo assim
quase duas vezes maior do que a dos Estados Unidos,
Japão ou França.
Mas não se deve observar a indústria isoladamente.
Ela atua muito mais como motor para outros setores da
nossa economia, como o comércio, os transportes, e as
áreas de informação e de comunicação. Especialmente
ligado ao setor industrial está o setor de serviços
vinculados à produção, que, na Alemanha, encontra-se
perfeitamente alinhado com os processos produtivos.
Além disso, um novo tipo de automatização é
necessário: conceitos de produção inovadores, nos
quais unidades autônomas e descentralizadas montam
redes de produção, são o caminho para o futuro da
excelência em produção na Alemanha. E é exatamente
essa a essência da Indústria 4.0. Por isso, nós da VDI
vemos na Indústria 4.0 a chance de se estabelecer com
os melhores modelos de negócios possíveis, para que a
Alemanha mantenha sua posição de liderança num
cenário de competitividade mundial cada vez
mais acirrado.
Não podemos, em todo caso, perder de vista os
desa os e os riscos inerentes à Indústria 4.0. Essa
indústria é protegida pela segurança provinda da TI, e
aqui também são necessários novos modelos de
negócio. Algumas pesquisas da VDI demonstraram
que os riscos presentes na Indústria 4.0 estão, principalmente, em: segurança insu ciente da TI, pouca
sensibilidade do comércio com dados importantes,
formação ameaçadora de market share de um reduzido

número de grandes companhias, falta de padronização,
escassa infraestrutura de banda larga, reduzida
q u a l i c a ç ã o d e f u n c i o n á r i o s e p a r â m e t ro s
legais incertos.
Como podemos nos preparar para a Indústria 4.0? O
que devemos fazer então? Primeiro, precisamos nos
empenhar para assegurar nossa competitividade no
âmbito internacional. Em comparação com os Estados
Unidos, nos falta na Alemanha gigantes da TI como o
Google, Microso ou Cisco. Além disso, para a
formação de novos modelos de negócio, temos um
tamanho de mercado insu ciente em comparação com
a China e os Estados Unidos. Por isso, a criação de um
mercado interno digital europeu, com redes modernas
de alta velocidade e funções interoperáveis, é decisiva.
Em segundo lugar, é urgente que as empresas –
principalmente as de médio porte – que ainda não
apresentem um grau alto de digitalização, sejam mais
fortemente integradas nesse processo, para que elas
consigam descobrir novas possibilidades em seus
negócios, e consigam aproveitá-las.
A competitividade internacional, em terceiro lugar,
está ainda muito relacionada às questões de padronização e normatização. Para a Europa, é crucial que se
de nam padrões técnicos e ideias comuns entre os
países, como, por exemplo, referências arquitetônicas,
nomes de componentes e termos técnicos.
Em quarto lugar, a segurança no campo da TI é,
ainda, a questão que mais tem demanda acumulada e
necessidade de avanço, já que ainda não existem
su cientes conceitos de segurança que nos protejam –
tanto no campo privado como no industrial – de cyber
ataques ou de espionagem pela internet.
Como irão mudar o trabalho e o papel do engenheiro? Além de tudo o que nós ainda precisamos fazer para
preparar um caminho de sucesso para a próxima
revolução industrial, não podemos esquecer as pessoas
que implementarão essa novidade: os engenheiros e
engenheiras. O seu trabalho mudará muito na era
digital – isso é certo. No futuro, essa pro ssão será
marcada por mais criatividade, autonomia e exibilidade: só assim poderemos acompanhar os novos desa os
que estão por vir.
Independentemente de como o ambiente de trabalho

“É fascinante, como engenheiro, pensar no
que virá em nossa direção na era da
produção inteligente. E eu estou certo de
que conseguiremos superar estes desa os e
implementar com sucesso a Indústria 4.0”.

irá mudar nos próximos anos, e qual será a real in uência disso na Indústria 4.0, o engenheiro permanece
sendo indispensável, como portador do conhecimento
que possibilita a resolução de problemas técnicos, e, por
isso, sendo o motor que impulsiona as inovações. Mais
ainda: os engenheiros de amanhã irão precisar saber se
promover, e, além de seu papel como especialista
técnico, deverão ser um gerente de inovações
ainda melhor.
Gerentes de inovação não operam somente com
competências técnicas, mas também interdisciplinares:
elas os preparam para lidar com modernizados
processos de inovação. Por meio da con uência de
tecnologia de produção, técnicas de automatização e
soware, será possível solucionar mais problemas e
incumbências pro ssionais de maneira ampla e exível,
num ambiente de trabalho tecnológico,
organizacional e social.
Como gerentes de inovação, os engenheiros trabalham em per s não muito de nidos, com exceção de
áreas especí cas mais bem delimitadas. Eles operam
principalmente em partes individuais do processo
produtivo, ao invés de atuar nos tradicionais pesquisa e
desenvolvimento, produção, marketing e nanças.
Frequentemente também trabalham de maneira inter e
multidisciplinar. Por isso, o engenheiro no papel de
gerente de inovação precisa conhecer bem e poder
avaliar o contexto econômico no qual as
inovações ocorrem.
É fascinante, como engenheiro, pensar no que virá
em nossa direção na era da produção inteligente. E eu
estou certo de que conseguiremos superar estes desa os
e implementar com sucesso a Indústria 4.0.
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A Indústria 4.0
desembarca no Brasil
José Rizzo Hahn Filho – Engenheiro Mecânico e CEO da Pollux
Foi na edição de 2011
da Feira de Hannover
que o conceito
começou a ser revelado
ao público em geral. A
Indústria 4.0, fortemente patrocinada e
incentivada pelo
governo alemão em
associação com
empresas de tecnologia, universidades e
centros de pesquisa do
país, propõe uma importante mudança de paradigma
em relação à maneira como as fábricas operam nos dias
de hoje. Nesta visão de futuro, ocorre uma completa
descentralização do controle dos processos produtivos
e uma proliferação de dispositivos inteligentes interconectados, ao longo de toda a cadeia de produção e
logística. O impacto esperado na produtividade da
indústria é comparável ao que foi proporcionado pela
internet em diversos outros campos, tais como no
comércio eletrônico, nas comunicações pessoais e nas
transações bancárias.
Tornar a Indústria 4.0 uma realidade implicará na
adoção gradual de um conjunto de tecnologias
emergentes de TI e automação industrial na formação
de um sistema de produção físico-cibernético, com
intensa digitalização de informações e comunicação
direta entre sistemas, máquinas, produtos e pessoas; a
chamada Internet das Coisas (IoT). Este processo
promete gerar ambientes de manufatura altamente
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exíveis e autoajustáveis à demanda crescente por
produtos cada vez mais customizados. Para o sucesso
do projeto, a consolidação de um único conjunto de
padrões técnicos de comunicação e segurança será um
elemento chave. Com ele, a troca de informações entre
os diferentes tipos de sistemas e dispositivos será
assegurada, eliminando-se as restrições relacionadas
aos padrões proprietários vigentes.
Não cabe a este artigo explorar em detalhes os
inúmeros aspectos tecnológicos envolvidos. Excelentes
relatórios e publicações a respeito podem ser encontrados em uma busca na web utilizando-se o termo
“Industrie 4.0”. Um bom exemplo é o material disponibilizado pelo site da Academia Nacional de Ciência e
Engenharia da Alemanha – www.acatech.de. É
importante frisar que boa parte destas novas tecnologias já está disponível, mas que a transição para a
Indústria 4.0 não ocorrerá de forma repentina, mas sim
gradualmente, com uma velocidade de implantação
que dependerá de fatores econômicos e estratégicos e
da capacitação tecnológica da indústria presente em
cada país.
E a indústria brasileira? Estamos preparados e
motivados para iniciar a migração para a Indústria
4.0? O consenso entre os especialistas é de que a
indústria nacional ainda se encontra em grande parte
na transição do que seria a Indústria 2.0 (caracterizada
pela utilização de linhas de montagem e energia
elétrica) para a Indústria 3.0 (que aplica automação
através da eletrônica, robótica e programação). Para
termos uma ideia da nossa defasagem, precisaríamos

“Para termos uma ideia da nossa
defasagem, precisaríamos
instalar cerca de 165.000 robôs
industriais para nos aproximarmos
da densidade robótica atual da
Alemanha. No ritmo atual, cerca de
1.500 robôs instalados por ano no
país, levaremos mais de 100 anos
para chegar lá”.

instalar cerca de 165.000 robôs industriais para nos
aproximarmos da densidade robótica atual da
Alemanha. No ritmo atual, cerca de 1.500 robôs
instalados por ano no país, levaremos mais de 100 anos
para chegar lá.
A boa notícia é que não precisaremos passar por todo
o processo de modernização fabril ocorrido nos países
desenvolvidos nas últimas décadas, para só então poder
abraçar as tecnologias da Indústria 4.0. Podemos e
devemos queimar etapas. O que não podemos é ignorar
esta revolução, se quisermos preservar a indústria
presente no Brasil e prepará-la para este novo panorama competitivo. Um cenário no qual as tecnologias de
informação e de automação, e não a mão de obra de
baixo custo, é que irão gerar as vantagens competitivas
para as nações com setor de manufatura relevante.
A conjuntura brasileira atual, marcada por uma
severa crise econômica e política, torna este desa o
ainda mais difícil para o país. Precisaremos mais do que
nunca de lideranças fortes e articuladores na indústria,
no governo e nas instituições acadêmicas e de pesquisa.
Precisaremos também de níveis de investimento
relevantes e da capacitação intensiva de gestores,
engenheiros, analistas de sistemas e técnicos nestas
novas tecnologias, além de parcerias e alianças estratégicas com entidades de outros países. Cada um
precisará fazer a sua parte: (a) o governo com políticas
estratégicas inteligentes, incentivos e fomento, (b) os
empresários e gestores da indústria com visão, arrojo e
postura proativa e (c) as instituições acadêmicas e de

pesquisa com formação de pro ssionais e com
desenvolvimento tecnológico, preferencialmente em
grande proximidade com a indústria.
Se vamos ou não seguir à risca os novos preceitos que
vêm da Alemanha ou de outros países de vanguarda,
não é o ponto mais importante. O fundamental é
entendermos que a defasagem tecnológica do nosso
parque industrial nos tornou muito pouco competitivos e improdutivos e que se não agirmos com grande
senso de urgência nossa indústria sucumbirá. O Brasil
não está preparado para abrir mão do seu setor
industrial por sua relevância na economia e também
por ser formado por pro ssionais que detém boa parte
do nosso ativo tecnológico e de engenharia, elemento
chave na nova ordem de competição entre as nações.
A Indústria 4.0, na forma como está desembarcando
no Brasil, traz um conjunto de boas ideias e tecnologias
que podemos absorver aos poucos e aplicar em nossa
manufatura de forma rme e progressiva. A robótica é
outra área que precisamos explorar com mais vigor, em
especial a nova geração de robôs colaborativos, que
podem ser facilmente introduzidos em ambientes não
originalmente pensados para robôs industriais.
Independentemente das di culdades que enfrentamos atualmente no Brasil, a manufatura global avança e
se automatiza em uma velocidade sem precedentes.
Não podemos esperar por dias melhores para começar
a agir e colocar o nosso melhor time em campo. Não
vamos esperar até a Alemanha criar a Indústria 7.0. Já
basta o futebol...
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A informática que
de ne o futuro
Por Silvia Russo

Nos dias atuais é praticamente impossível imaginar a
vida sem a participação da informática. Cada vez mais
estamos rodeados por equipamentos inteligentes que
facilitam, e muito, a vida. No ambiente empresarial, a
informática encurta
distâncias, evita erros e
indica caminhos. Os
engenheiros têm uma
grande e importante
participação dentro
desse cenário.
Em uma multinacional que produz
soware empresarial e
serviços relacionados
com soware, como a
SAP, as oportunidades
para engenheiros não
são poucas. “Normalmente o campo de atuação de um
engenheiro inicia na parte técnica, como a área de
infraestrutura, desenvolvimento de soware, entre
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outros. Contudo, a empresa tem um foco muito forte no
desenvolvimento pessoal o que abre várias oportunidades. Assim como na indústria em que equipes são
gerenciadas por engenheiros muitas vezes, na SAP isso
também acontece”, conta Moises Taﬀarel, engenheiro
eletricista e Gerente de Suporte para HCM e
Localização (Support Team Manager) na SAP.
Na empresa é comum os pro ssionais começarem
como estagiários e depois serem efetivados e se manter
na empresa. “Eu iniciei na SAP num programa de
estágio e depois fui contratado como Soware
Developer. Depois de alguns anos nesta função,
exercendo um papel de liderança na equipe e sempre
focando no desenvolvimento de So Skills, chegou um
momento onde surgiu uma oportunidade interna de
assumir um cargo de gerente de uma equipe de suporte”,
exempli ca Taﬀarel.
Outra multinacional de origem alemã, a T-Systems,
também conta com muitos engenheiros em seu quadro.
Esses pro ssionais contribuem no fornecimento de
soluções completas de Outsourcing de Tecnologia da

Informação e Comunicações. “Temos diversas áreas em
que engenheiros atuam como um fator diferencial na
entrega de nossos serviços e produtos. Temos pro ssionais da engenharia trabalhando na área de prestação de
serviços de desenvolvimento de projetos de veículos
(Engenharia de Produtos e Engenharia de Testes),
como também temos engenheiros trabalhando nas
áreas de Automação Industrial e Embedded Systems
(Eletrônica Embarcada no veículo), que atuam nos
processos no chão de fábrica e desenvolvimento de
soluções de tecnologia embarcada para nossos clientes”,
explica Sergio Savane, engenheiro mecânico e diretor
de projetos para o setor automotivo da T-Systems.
Ele acrescenta ainda que engenheiros atuam no
desenvolvimento de soluções, como por exemplo, no
banco de provas de motores para um cliente da área
automotiva – onde é fundamental o conhecimento e a
habilidade de um pro ssional quali cado na área de
engenharia, com aprofundamento em melhores
práticas e ferramentas de Tecnologia da Informação.
Na T-Systems os engenheiros fazem parte também do

time de implantação, treinamento e suporte nas
ferramentas de PLM (Product Lifecycle Management),
para diversos clientes no mercado nacional e internacional. “A experiência de pro ssionais que iniciaram sua
carreira nas áreas de
projeto de produto,
manutenção, planejamento e produção, com
conhecimento nas
ferramentas de
Te c n o l o g i a d a
Informação, é um dos
diferenciais na
prestação de serviços”,
salienta Savane.
O executivo ressalta
também que na
T-Systems os engenheiros não estão apenas presentes nas áreas técnicas,
como também nas áreas de vendas. O presidente tem
formação em Engenharia. “Eu mesmo tenho minha
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Sowares são de suma importância na automatização
de fábricas de diversos segmentos.

formação em engenharia mecânica, assim como vários
gerentes de áreas de desenvolvimento, treinamento e
suporte nas diversas áreas de atuação”, enumera.
§

Oportunidades para engenheiros

A área de informática, sem qualquer dúvida, é uma
das que mais absorvem engenheiros recém-formados,
além dos pro ssionais já experientes e essa tendência
deve se manter. “A SAP possui oportunidades para
todos os tipos de pro ssionais. Para os engenheiros,
normalmente a porta de entrada são funções técnicas,
principalmente pelo raciocínio lógico e foco em
resolução de problemas. Sendo assim, existem engenheiros que atuam como arquitetos de soware,
desenvolvedores e até mesmo gerentes de produto.
Além disso, as portas também se abrem para o âmbito
de gerência de pessoas, contudo isso acaba demandando um ganho de experiência e desenvolvimento de
habilidades adicionais que muitas vezes não são
exercitadas ao decorrer dos cursos de engenharia”,
explica Taﬀarel.
Mesmo com o atual momento de crise, o pro ssional
quali cado sempre tem a oportunidade de conseguir
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espaço nesse setor. “O mercado brasileiro está carente
de engenheiros nas mais diversas áreas. Mesmo com a
crise econômica, os engenheiros quali cados podem
atuar em novos produtos, em inovações em suas áreas
de atuação, e até mesmo nas áreas de tecnologia da
informação, relacionadas ao produto”, observa Savane.
Segundo ele, a área da mobilidade no Brasil e no
mundo precisa muito dos engenheiros para atuar
no desenvolvimento de veículos automotores,
ferroviários, espaciais, petróleo, bens de consumo, bem
como nas áreas de tecnologia da informação, com
soluções como Industria 4.0, M2M (Machine to
Machine), Connect Car, entre outras.
O executivo ainda adiciona que a globalização é um
fator fundamental na utilização da mão de obra de
engenheiros brasileiros, pois temos excelentes referências pro ssionais na maioria das empresas globais
brasileiras. “O importante é reter talentos. É difícil, mas
após alguns anos trabalhando no mercado brasileiro e
atuando diretamente com o produto, um engenheiro
com um plano de carreira, demonstra ao pro ssional
toda a sua importância. Isso não impedirá a saída para o
mercado internacional, mas ajudará e muito na decisão
de permanecer no Brasil e ajudar nos desa os deste

mercado competitivo”, adiciona Savane.
§

Tendências e desa os

De acordo com Taﬀarel, uma das grandes tendências
é a descentralização dos postos de trabalho de
engenheiros de funções mais comuns como cargos em
indústrias, construção e infraestrutura em geral para
outros tipos de negócio, como área de TI e serviços.
“Um grande desa o, sem dúvida, é a aceitação e em
alguns casos até preconceito de quem está no outro lado
e precisa lidar com engenheiros assumindo esses novos
postos. Além disso, temos a questão do próprio ensino
nas universidades onde as so skills não são muito
exploradas nos cursos e acabam sendo imprescindíveis
no ambiente pro ssional’’, opina.
Já Savane acredita que as universidades precisam
continuar desenvolvendo pro ssionais nas diversas
áreas da engenharia. “Há, por exemplo, cursos de
especialização nas áreas de Tecnologia da Informação,
para pro ssionais do mercado, onde há uma grande
quantidade de engenheiros que estão se atualizando nas
ferramentas e processos de TI, com conceitos e
tecnologias inovadoras (como exemplo, eletrônicas
embarcadas) que ajudam a controlar a poluição de
um veículo, bem como melhorar a segurança
d e s te s ve í c u l o s ou pro duto s p ar a to d o s o s
consumidores”, exempli ca.
Ele diz ainda que as empresas no Brasil e no mundo
trabalham de forma antecipada com soluções e
inovações para seus produtos, não somente na área da
mobilidade, como também, nas áreas de bens de
consumo, ou mesmo na indústria de tecidos, calçados,
entre outras. “O desa o para os diversos setores da
indústria é conseguir desenvolver nossos pro ssionais
que estão saindo das universidades brasileiras para
trabalharem no mercado brasileiro, pois estamos
sofrendo uma concorrência, às vezes desleal, com o
mercado internacional. Eles sabem da competência dos
nossos pro ssionais, da indústria e das universidades
brasileiras e fazem propostas para estes jovens e
experientes engenheiros, para que iniciem suas
carreiras fora do Brasil, oferecendo-lhes salários
atraentes”, informa.
O executivo destaca ainda que o mercado parte da
premissa que um engenheiro chega ao mercado com

Os desa os são as tecnologias que surgem
a cada dia no mercado, como o veículo
elétrico e o veículo híbrido, entre outras,
e os engenheiros novos e atuais precisam
se adaptar a esse novo mercado.
elevado nível de conhecimento nas áreas de tecnologia
da informação, o que pode ser verdadeiro para uma
grande maioria dos pro ssionais, mas para as áreas que
atuam com inovação há necessidade de treinamento do
pro ssional – o que não é uma di culdade, já que
nossos engenheiros tem uma elevada capacidade de
treinamento virtual e remoto.
Como desa os Savane aponta as tecnologias que
surgem a cada dia no mercado, como o veículo elétrico
e o veículo híbrido, entre outras, e os engenheiros novos
e atuais precisam se adaptar a esse novo mercado.
“Engenheiros, acredite, estão sendo contratados para
atuação nas diversas áreas de nanças também, pois
este mercado busca pro ssionais com as características
e nível dos cursos de formação de engenharia”, naliza.
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Esporte

A engenharia no pódio
construindo vencedores
Por Silvia Russo

Os engenheiros têm uma contribuição
importante em diversos segmentos de negócios
e no esporte não poderia ser diferente, cada vez
mais se conta com a par ticipação dos
engenheiros para tornar a atividade sempre mais
segura, pro ssional e ampliar ainda mais o
rendimento dos atletas e praticantes amadores.

Con ra a seguir alguns exemplos de tecnologias desenvolvidas por
multinacionais de origem alemã com atuação no Brasil com a relevante
participação de engenheiros.
§

Tecnologia contra lesões

O custo das lesões dos jogadores de futebol é muito
alto. O valor médio estimado das lesões nas quatro
principais ligas de futebol pro ssional em 2015 foi de
US$ 12,4 milhões por equipe. Isso signi ca que mesmo
uma pequena redução no número de lesões pode
resultar em uma grande economia.
A boa notícia é que muitas lesões podem ser evitadas
se o risco for conhecido previamente e o atleta passar
por programas de intervenção personalizada corretiva.
“Aqui é onde tecnologias como o Monitor de Risco de
Lesões (Injury Risk Monitor - IRM) da SAP, atualmente
uma solução na fase de prova de conceito, podem fazer
a diferença”, conta o engenheiro Kasem Abotel, Diretor
sênior de Gestão de Produtos, Projetos Estratégicos e
Inovação para Clientes da SAP.
Lesões podem acontecer por diversas razões,
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incluindo excesso de esforço físico, idade, técnica, falta
de hidratação e até mesmo o clima. “Ao identi car
de ciências na preparação física, nas técnicas e na
administração da carga de trabalho, o sistema IRM da
SAP pretende destacar chances de lesão antes que ela
aconteça. Qualquer problema se torna um ponto crítico
na ferramenta e pode ajudar a prever com maior
precisão o risco de futuras lesões para o jogador. A
solução também pode antever o risco de lesões semelhantes para outros jogadores nas mesmas circunstâncias”, explica Abotel.
O executivo descreve que o IRM leva em conta todos
os dados relevantes do jogador, incluindo sessões de
treinamento, testes de preparo físico, partidas, demogra a e localização, e os aplica em uma fórmula
matemática para encontrar o risco de lesões. “Os dados
são coletados por meio de dispositivos eletrônicos
convencionais e de vestir – "wearable" e "não wearable".

O risco de cada tipo de lesão para o jogador é calculado
para que sioterapeutas possam fazer simulações e
adotar as medidas adequadas ou ações corretivas”.
Abotel acrescenta que como a solução é executada
sobre a plataforma de processamento de dados em
tempo real, SAP HANA, é possível processar um
número ilimitado de fatores e encontrar relações entre
eles. “Esse recurso fundamental ajuda os sioterapeutas
a entender rapidamente quais são as áreas problemáticas ou o que está in uenciando o risco de lesão. O
monitoramento do jogador durante as sessões de
treinamento e a posterior de nição do plano de
remediação podem ser feitos em tempo real, com a
rapidez necessária”.
O IRM da SAP utiliza uma tecnologia IoT (Internet of
ings) e está sendo desenvolvido em conjunto com
clientes e parceiros. Quando o IRM encerrar sua fase de
prova de conceito, o plano é incluí-lo na solução SAP
Sports One lançada no início deste ano – trata-se da
primeira solução em nuvem especí ca para esportes
executada sobre SAP HANA, que fornece uma plataforma uni cada para gestão de equipes, planejamento de
treinos, monitoramento de preparo físico, otimização
de desempenho e identi cação de talentos.
§

Tecnologia nas Paralimpíadas

A Ottobock tem uma conexão com as Paralímpiadas
há muitos anos e uma atuação com o movimento
paralímpico bastante forte. “Estamos bastante motivados e ansiosos por termos a oportunidade de ter o
evento no Brasil e ligado a
isso faremos uma série de
ações e atividades para
aproveitar o momento que
as Paralimpíadas vão criar”,
comemora Wilson
Zampini, presidente da
Ottobock do Brasil.
Ele acrescenta que a
empresa está em uma fase
de uma série de lançamentos que serão conectadas às
Paralimpíadas. Na área de
cadeira de rodas, contam
com a linha Invader, que está em fase de implan-

O custo das lesões dos jogadores de futebol é
surpreendentemente alto. O valor médio
estimado das lesões nas quatro principais
ligas de futebol pro ssional em 2015 foi de
US$ 12,4 milhões por equipe. Mesmo uma
pequena redução no número de lesões pode
resultar em uma grande economia.
tação e é voltada principalmente para o esporte de
alto rendimento.
Também no segmento de próteses a empresa conta
com uma série de produtos, tanto para o esporte de alto
rendimento quanto para o esporte de entretenimento.
“Na linha de próteses estamos lançando alternativas de
lâminas para o amputado para a prática de atletismo,
tênis, basquete e futebol, entre outros esportes. Além de
um novo joelho para a prática esportiva para o amputado acima do joelho, que é uma grande evolução para
que as condições para a prática de esportes possam ser
muito bene ciadas, tanto no caso de alto rendimento
quanto de lazer”, explica Zampini.
O executivo a rma que o envolvimento da empresa
com o Movimento Paralímpico e as competições
o ciais paralímpicas é uma grande fonte de inspiração e
de inputs. A Ottobock é uma parceira dos Jogos
Paralímpicos e dos Parapan e será a fornecedora de
serviços nos Jogos Paralímpicos de 2016 no Rio. Foi
montada toda uma estrutura de o cinas e de pro ssionais técnicos para dar suporte a todos os atletas,
independente da marca de produtos que possua.
Além disso, a Ottobock tem um programa mundial já
há dois anos e organizou uma edição no ano passado no
Brasil. O objetivo da iniciativa é estímular que as
pessoas amputadas pratiquem esportes, porque é
um meio de estimular a reabilitação e a reinserção
social. Essas atividades são chamadas de Running
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“Estamos bastante motivados e ansiosos
por termos a oportunidade de ter o evento
no Brasil e ligado a isso faremos uma série
de ações e atividades ”.
Wilson Zampini, presidente da Ottobock do Brasil

Clinics, uma clínica de corrida, no sentido de aprender
sobre o esporte.
“Selecionamos por meio de nossos parceiros pessoas
com de ciência, especialmente amputados, para
participar de uma corrida. Em geral, essas pessoas
nunca correram e com nosso suporte recebem uma
prótese esportiva, aprendem a usá-la e no nal
participam de uma corrida simbólica. É algo muito
motivador, tanto para o participante, como para
replicar para outras pessoas. Para se ter uma ideia
tivemos uma Running Clinic em maio do ano passado e
tivemos dez participantes. Um deles, um menino
amputado a não muito tempo, não fazia esportes
porque não tinha oportunidade. Ele participou desse
programa e está treinando forte para conseguir índice
para participar dos Jogos Paralímpicos do ano que vem”,
conta Zampini.
Uma outra iniciativa da Ottobock que está iniciando
no Brasil é um projeto para avaliar o efeito do esporte na
adaptação e na readaptação de usuários de cadeiras de
rodas. “Faremos um projeto de análise junto a CREFES
– Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito
Santo, usando a cadeira de rodas e vendo a in uência de
seu uso ou não na reabilitação e reinclusão do usuário
de cadeira de rodas”, detalha.
Sobre o desenvolvimento desses produtos inovadores, Zampini explica que a curva de desenvolvimento de
um produto desde o desenho inicial até o produto nal
disponível para a utilização varia de três a cinco anos.
“Essa variação depende se o produto parte de uma ideia
do zero ou se já existia um desenho e estão sendo
implantadas melhorias baseadas em experiências com
um produto anterior e também das incertezas do
processo. Podemos encontrar ideias que funcionem
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muito bem e outras que precisem mudar no meio do
caminho”, descreve.
O presidente da Ottobock expõe ainda que os
produtos feitos para esporte estão sujeitos a um desa o
muito grande em termos de resistência, no caso das
lâminas também em termos de resposta dinâmica, nas
cadeiras de rodas em termos de materiais e soluções em
termos de desenho e engenharia. Os conceitos podem
ser úteis para serem incorporados em produtos para
uso no dia a dia. De certa forma, não na mesma
proporção, é como os carros de corrida estão para os
automóveis que circulam nas ruas.
§

Iluminação inovadora

Os Jogos Olimpicos serão um espetáculo dentro e
fora das arenas e um dos principais palcos para o
próximo ano irá receber uma iluminação mais do que
especial em toda a sua fachada. Ao todo serão mais 1500
metros de tubos de LED RGB que permitirão mudanças
de cores e um dinamismo único. Essa solução fará com
que a fachada da Arena assuma as cores de diversas
nacionalidades ou mesmo uma mescla ou junção
dessas cores formando os mais diversos efeitos.
O sistema poderá ser controlado remotamente por
um iPAD ou por um celular. “Para isso usamos a mesma
tecnologia de controle empregada na iluminação do
Cristo Redendor, que poderão inclusive, caso a
Arquidiocese e o Comitê Olímpico concordem,
funcionar de maneira sincronizada, o que seria um
espetáculo para as pessoas que estiverem no Rio de
Janeiro e também
para quem estiver
acompanhando de
c as a”, c ome nt a o
engenheiro eletricista Rafael Biagioni,
Lighting Solution
Manager da Osram.
“ To do cont role
dos produtos se dará
por algumas
interfaces DMX que
c on e c t am - s e p or
rede Ethernet. Ao todo, serão mais de 13.000 endereços
para cada um dos pontos de controle de luz na fachada,

que poderão ser individualmente controlados gerando
os mais diversos efeitos”, explica Biagioni.
Normalmente o prazo de desenvolvimento de uma
solução como essa leva de 6 a 10 meses, que incluem um
pré-projeto, testes e de nições dos produtos, nalização do conceito, projeto executivo, instalação e
comissionamento. Atualmente o projeto está na fase de
execução e estará pronto em breve, assim como o
restante da Arena. “Esse tipo de projeto inspira os
pro ssionais a criarem soluções cada vez mais criativas
e que são usadas não só em projetos dessa magnitude,
mas também em aplicações comerciais de pequeno
porte e aplicações residenciais em geral. A diferença ca
por conta da escalabilidade, o que para essa solução
deixa de ser um problema, pois podemos utilizá-las nas
mais diversas aplicações com os mais variados tamanhos”, naliza Biagioni.
§

Policarbonato em aplicações ferroviárias

Os trens intermunicipais costumam circular muito
lotados e a tendência é que durante as Olimpíadas de
2016 mais pessoas utilizem esse meio de transporte,
inclusive estrangeiros de diversas partes do mundo.
Nesse cenário inovações que tragam mais conforto,
beleza e resistência aos trens serão sempre muito
bem recebidas.
A Bayer contribui desde a Copa do Mundo de Futebol
de 2014 para melhorar os trens do Rio de Janeiro com
chapas de policarbonato resistentes a impactos que são
usadas nas janelas das composições ferroviárias. Além

de sua resistência, as chapas de policarbonato são leves,
oferecem boa transparência ótica e alta resistência a
choques, quebra e explosão. Essa combinação de
propriedades permite a utilização das chapas no projeto
de trens duráveis e de alta qualidade, proporcionando
segurança aos seus passageiros.
Outro benefício é a leveza (metade do peso de um
vidro comum), que permite a redução do peso total de
um trem, resultando em menor consumo de energia e
impacto ambiental menor. “Esses atributos contribuíram para a utilização, pela primeira vez, das chapas de
policarbonato em trens intermunicipais no Rio de
Janeiro. Esses trens usam as chapas nos compartimentos laterais de bagagem e nas barras de proteção das
janelas ao lado dos assentos. As chapas de policarbonato da Bayer MaterialScience são amplamente utilizadas
em outras aplicações ferroviárias como, por exemplo,
portas, janelas, decorações internas, assentos e também
nas estações de transporte ferroviário”, comenta Holly
Lei, vice-presidente sênior da Bayer China.
Ela acrescenta que a segurança para os passageiros
também é percebida no retardamento de chamas e
baixo nível de fumaça.
O Ministério dos Transportes no Brasil rmou um
contrato para a compra de 100 trens da série (400)
EMU, a serem entregues entre junho de 2011 e agosto
de 2015. Os trens são projetados para atingir uma
velocidade de 100 km/h e tem capacidade para 1300
passageiros por trem. Parte dos trens serviu a Copa do
Mundo de Futebol em 2014. Os trens também serão
utilizados nos Jogos Olímpicos de 2016.

Chapas de policarbonato da Bayer, usadas
em trens intermunicipais no Rio de Janeiro.
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Biotecnologia

Engenharia em
alta tensão
Por Guilherme Mendonça
Engenheiro Eletricista e Diretor da Divisão Energy
Management da Siemens no Brasil

Voltar a crescer é uma perspectiva inquestionável
para o Brasil nos próximos anos. Somos uma nação
democrática com instituições sólidas, com 200 milhões
de habitantes predominantemente jovens, um parque
industrial maduro, agronegócio desenvolvido e
recursos naturais abundantes.
O crescimento que virá, inevitavelmente, trará com
ele aumento do consumo de energia. É estimado que
esse crescimento situe-se na casa dos 4% ao ano, nos
próximos dez anos. Temos uma demanda reprimida
signi cativa, ainda que esse ano se preveja uma queda
de até 5% no consumo de energia elétrica, em função da
recessão econômica.
Temos uma ampla variedade de fontes de energia
para lidar com o crescimento de demanda, começando
por nossas bacias hidrográ cas, base da matriz
energética brasileira nas últimas décadas. Além disso, o
otimismo também passa pelo extraordinário nível de
insolação e de ventos, o que assegura nosso destaque
em outras formas de geração a partir de fontes renová-
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veis. A disponibilidade de bagaço de cana e cavaco de
madeira como combustíveis para usinas de biomassa
tem papel relevante na nossa matriz energética. E ainda
podemos contar com a existência de signi cativas
reservas de petróleo em nosso território, o que também
pode e deve ser considerado como potencial de geração
de energia a partir de fontes fósseis.
É evidente que as boas perspectivas também apresentam grandes desa os para a engenharia brasileira. O
primeiro é a própria capacidade de atender a demanda.
Soma-se a ela a necessidade de transportar a energia
gerada em novos polos produtores, como regiões Norte
e Nordeste, para os grandes centros consumidores, que
continuam sendo as regiões Sudeste e Sul do Brasil.
O preço de viver em um país com dimensões continentais também se apresenta nessas circunstâncias:
vencer tal distância signi ca, inquestionavelmente,
investir em longas e e cientes linhas de transmissão.
Hoje, o Brasil já conta com mais de 120 mil quilômetros
de linhas de transmissão. Para aproveitar todo o

potencial dos novos empreendimentos, sejam usinas
hidrelétricas, eólicas, solares ou térmicas, essa malha
precisa crescer e se rami car ainda mais.
Outro desa o é a estabilidade do sistema elétrico.
Hoje, mais de 70% da energia elétrica consumida no
Brasil é oriunda de fontes renováveis, e essa modalidade
de geração continuará crescendo no futuro. A fonte
eólica deve atingir 14 GW na matriz energética até
2018. Hoje, há mais de 12 GW em projetos de energia
solar, sendo que parte deles devem ser ofertados nos
próximos leilões de energia, em especial pelo incentivo
de redução tributária para painéis solares e
tarifa diferenciada.
A estabilidade será garantida à medida que tenhamos
capacidade de armazenar energia. Os grandes reservatórios de água são uma das alternativas. No entanto, a
concepção atual de hidrelétricas pressupõe o modelo de
usinas do tipo o d' água, com pequenos reservatórios.
Afora isso, períodos de seca, como nos últimos anos,
representam ameaça também às grandes represas. A
utilização de usinas térmicas precisa ser considerada
como fator primordial para a estabilidade de um
sistema elétrico, com agregação de tecnologia para
geração de energia a partir de gás, biomassa
ou de carvão.
Por m, também há que se considerar o panorama
das perdas de energia. Segundo a Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL), as perdas no País chegam a
23% da energia gerada. Neste percentual, estão
incluídas as perdas técnicas, decorrentes de características intrínsecas do sistema, e as não técnicas, resultantes de furtos. Estima-se que o prejuízo causado por esse
escoadouro de recursos seja da ordem de R$ 4,5 bilhões
por ano.
§

Guilherme Mendonça é Engenheiro Eletricista
e Diretor da Divisão Energy Management da
Siemens no Brasil.

em ultra alta tensão), nova dimensão de e ciência de
transmissão HVDC, em tensões no nível de 800 kV, e
capacidade de transmissão de até 7 GW.
Estes conceitos, hoje, amplamente dominados no
mercado, garantem as menores perdas de energia ao
longo da rede de transmissão, viabilizando fontes de
energia de origens diversas e garantindo o abastecimento das cidades, mesmo que, para isso, seja necessário
percorrer longuíssimas distâncias.
Com as grandes demandas do País para o setor de
energia, continuamos a acreditar que estas novas
soluções serão a base para alavancar nosso crescimento
e nos colocarão entre as maiores economias do mundo.
Esse crescimento, sem dúvida, passa pela geração, pela
transmissão, pela distribuição e pelo gerenciamento
e ciente da energia.

Como vencer esses desa os?

Se a resposta para esta pergunta fosse resumida em
uma única palavra, ela seria tecnologia. Se avaliarmos,
por exemplo, como é feito o transporte da energia para
regiões muito distantes, como o Norte e o Sudeste do
Brasil, utilizamos o sistema de transmissão por corrente
contínua em alta tensão (HVDC, do inglês HighVoltage Direct Current).
Outro sistema bastante e ciente é o sistema Ultra
HVDC (sistema de transmissão em corrente contínua
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Saúde
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Engenheiros:
um brinde à saúde
Por Silvia Russo

A área da Saúde pode não ser uma das escolhas mais
óbvias para os engenheiros, mas ao olhar mais de perto
percebemos que essa é uma possibilidade interessante
para pro ssionais das mais diversas especialidades
da engenharia.
Uma das maiores indústrias farmacêuticas do
mundo, a alemã Bayer conta com diversos engenheiros
que atuam principalmente nas áreas produtivas, com
projetos de adequação, construção de unidades e
centros de produção, até a operação da planta com
utilidades, energia e manutenção. “Fazemos o projeto e
execução e nesse âmbito atuam engenheiros civis, com
conhecimento da
indústria farmacêut i c a” e x p l i c a L u í s
Fe r n an d o L au r i n i,
Gerente de Engenharia
da Bayer HealthCare.
Ele acrescenta que
no apoio ao projeto
estão os engenheiros
mecânicos, normalmente associados aos
equipamentos de
processo. “Hoje em dia
temos também muitos engenheiros eletrônicos como
apoio na área farmacêutica para atender à demanda
de produção, já que atualmente os equipamentos
estão cada vez mais eletrônicos e computadorizados”, destaca.
A unidade de negócios de saúde da Bayer também
conta com engenheiros que atuam na área de Segurança

do Trabalho e Segurança Ambiental. “Esse é um
processo contínuo. São feitas todas as análises de risco
em todas as fases do projeto e no nal acontece a
validação nal da planta. Essa parte de segurança é bem
f or t e n a B ay e r, o r i g or é b a s t a nt e g r a n d e”,
detalha Laurini.
O executivo acrescenta ainda que o Brasil contribui
muito, e com uma importante participação dos engenheiros, no desenvolvimento de materiais e de áreas de
produção, que requerem uma qualidade superior de
materiais, equipamentos e ar condicionado. “E isso é
bastante importante, já que não se encontra facilmente
no mercado esse tipo de produto. São desde portas,
cantoneiras, pisos, rodapés, tudo o que se imaginar e que
está dentro de uma unidade farmacêutica tem que ser
trabalhado e aprovado. Então é preciso buscar e
desenvolver parceiros que tenham interesse em desenvolver e produzir esses produtos especiais. E nessa parte
estão envolvidos engenheiros elétricos, hidráulicos e
civis”, ressalta.
§

Engenharia Clínica

Já na área hospitalar encontramos engenheiros
clínicos, que gerenciam o parque tecnológico do
hospital (tudo que engloba equipamentos médicos).
“Isso inclui gerenciamento de projetos para aquisição
de novas tecnologias, gestão dos contratos com fabricantes e controle do plano de investimento realizado
de acordo com a estratégia da instituição. Além disso,
os pro ssionais que atuam nessa área também
executam manutenções preventivas e corretivas
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Outra possibilidade com grandes chances de colocação no mercado
de trabalho é a especialização em Engenharia Clínica. A área deve
continuar em franca expansão e com muitas ofertas de trabalho.
nos equipamentos médicos, explica Bruno Distrutti,
e nge n h e i ro h o spit a l ar d o Ho spit a l A l e m ã o
Oswaldo Cruz.
A criação de departamentos de engenharia clínica é
obrigatória nos grandes centros médicos e hospitais
a partir de 300 leitos. No Brasil, esse pro ssional surgiu
há pouco tempo, com um atraso de cerca de 30 anos,
em relação aos EUA e à Europa. Assim, é perceptível
o grande potencial de trabalho no sistema de
saúde brasileiro.
No Brasil, a especialidade ganhou visibilidade por
conta do aspecto nanceiro e do alto custo de manutenção dos equipamentos e seus acessórios. O descontrole
do custo dessa manutenção, a baixa qualidade técnica
da mão-de-obra, a insu ciência de pro ssionais
capacitados e a falta de uma política clara para o setor
são questões que até hoje di cultam a introdução
da área no país.
§

Oportunidades para engenheiros

Apesar da crise que o país tem enfrentado, a Bayer diz
que a área de Ciências da Vida (que inclui Bayer
HealthCare e Bayer CropScience) é seu foco e que a área
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de Saúde continua em crescimento. “Estamos focados
na área de Saúde porque é o negócio que mais cresce na
Bayer no mundo e no Brasil não é diferente. A perspectiva é de continuar em crescimento nessa área. O Brasil
é o quarto país em termos de vendas na Bayer como um
todo no mundo”, explica Laurini.
Uma das principais oportunidades para os estudantes
de Engenharia é o Programa de Estágios da Bayer.
“Hoje temos um programa de estágios bastante forte e
esses estagiários muitas vezes são efetivados. Também
contratamos muitas empresas terceiras para atender às
nossas demandas. Trabalhamos muito com empresas
de engenharia, projetos, construção e consultorias.
Esses pro ssionais terceiros são muito importantes em
ações relacionadas à crise hídrica com água de reúso,
tratamento de e uentes, melhorias em nosso sistema de
energia com redução de consumo”, acrescenta Laurini.
Outra possibilidade com grandes chances de
colocação no mercado de trabalho é a especialização
em Engenharia Clínica. A área deve continuar em
franca expansão e com muitas ofertas de trabalho. “Isso
porque as tecnologias médicas evoluem em grande
velocidade e complexidade, exigindo pro ssionais cada
vez mais especializados”, destaca Distrutti.

Biotecnologia

Projeto com grande potencial
para a utilização de biogás
móvel no Brasil
Copyright © Fraunhofer IGB, Stuttgart

Com o seu amplo conhecimento técnico, os engenheiros estão preparados para atender aos desa os globais
cada vez mais complexos também no contexto internacional. Neste sentido, a base é sempre formada pelos
resultados obtidos nas ciências naturais de muitas
disciplinas, que, além disso, são disponibilizados em
pouco tempo através de soluções em ambiente real
mediante o uso de múltiplas tecnologias tais como
tecnologias de processos, de produção e de construção e,
atualmente, cada vez mais através de tecnologias digitais.
Um dos principais diferenciais no per l pro ssional
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do engenheiro é a interação interdisciplinar das mais
diferentes especializações, em que o foco é a capacidade
do constante desenvolvimento. Nenhuma outra
pro ssão oferece ao mesmo tempo esta abundância de
possibilidades de combinação. Assim, a pro ssão do
engenheiro dá as respostas necessárias às exigências dos
tempos modernos.
Isto é visível através da variedade cada vez maior dos
cursos de formação pro ssional oferecidos, o que
permite aos estudantes de Engenharia, com base em
disciplinas fundamentadas nas áreas das Ciências

Naturais e em todos os importantes setores socialmente
relevantes tais como meio ambiente, energia, mobilidade e saúde, além do planejamento dos espaços urbanos,
que tem se tornado cada vez mais importante, disponibilizar respostas em tempo cada vez menor.
Conhecimento interdisciplinar é uma das principais
facetas do trabalho do engenheiro. A pro ssão já se
distinguia pelo constante aprendizado, muito antes dele
se tornar um termo da moda. O número crescente de
vagas disponíveis de emprego para engenheiros mostra o
quanto é atraente o seu per l pro ssional.
No âmbito internacional da iniciativa de combate às
alterações climáticas, o BMU (Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit –
Ministério Federal do Ambiente, da Conservação da
Natureza, Construção e da Segurança Nuclear) apoiou
projetos selecionados em países parceiros, que contribuam para a redução das emissões de gases de efeito
estufa, tendo assim também apoiado o projeto do
Instituto Fraunhofer de Interfaces e Biotecnologia (IGB,
na sigla em alemão) com a SABESP – empresa brasileira
responsável pela distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto.
O objetivo do projeto é coletar os gases da estação de
tratamento de esgoto da cidade de Franca, que é operada
pela SABESP, até que os mesmos cheguem à qualidade
do gás natural (biometano) para então disponibilizá-los
como combustível para a frota de veículos da região.
A contribuição de engenheiros foi decisiva para este
projeto ambicioso e ao mesmo tempo inovador, que teve
resultados promissores. Tanto a redução das emissões de
metano na estação de tratamento de esgoto quanto a
substituição dos combustíveis fósseis pelo biometano
irão reduzir as emissões dos gases de efeito estufa.
Caso a conclusão seja bem sucedida, futuramente a
SABESP deverá equipar outras estações de tratamento
de esgoto com tecnologias semelhantes. Além disso,
espera-se que este projeto sirva como referência no
Brasil, de forma que outras operadoras de estações de
tratamento de esgoto ou resíduos e outras cidades
também percorram um caminho sustentável na
utilização do biometano como combustível.
Engenheiros do Instituto Fraunhofer de Interfaces e
Biotecnologia (IGB, na sigla em alemão) trabalham em
projetos principalmente nos Departamentos de
Bi ote c nol o g i a Ambi e nt a l, d e E nge n har i a d e
Bioprocessos e de Tecnologia de Processos Físicos

Conhecimento interdisciplinar é uma das
principais facetas do trabalho do engenheiro.
A pro ssão já se distinguia pelo constante
aprendizado, muito antes dele se tornar um
termo da moda. O número crescente de
vagas disponíveis de emprego para
engenheiros mostra o quanto é atraente o
seu per l pro ssional.
relacionados ao tratamento de água e à gestão integrada
de resíduos sólidos. Isto inclui trabalhos para o melhoramento da e ciência energética através da geração de
biogás a partir de resíduos orgânicos, lamas residuais,
subprodutos da indústria de alimentos e da produção
agrícola primária, bem como para a redução do consumo de energia através da otimização de processos em
estações de tratamento de esgotos municipais e industriais e na puri cação anaeróbica de águas residuais. É aqui
que muitas disciplinas das Ciências Naturais se encontram e interagem, sendo amarradas umas às outras
através das competências dos engenheiros de processos
para uma e ciente combinação.
Desde 2001 são estruturados e mantidos estrategicamente contatos com universidades e empresas de
saneamento e distribuição de água com relação à
tecnologia ambiental. Com a intensi cação dos contatos
tem havido uma crescente transferência de tecnologia.
Principalmente na Alemanha, mas também isoladamente no Brasil, foram realizadas nos últimos anos
análises e avaliações sistemáticas de estações de tratamento de esgotos, que foram acompanhadas com
interesse pelos pro ssionais do setor.
Na Alemanha cerca de 96% da população está
conectada à rede de canalização pública e o seu esgoto é
tratado em aproximadamente 10.000 estações de
tratamento de esgoto. Cerca de 4% da população tem o
esgoto tratado em pequenas estações de tratamento de
águas residuais. Em 2004 aproximadamente 1.150
estações de tratamento de águas residuais tratavam das
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O objetivo do projeto é coletar os gases da
estação de tratamento de esgoto, até que
os mesmos cheguem à qualidade do gás
natural (biometano) e então disponibilizálos como combustível para a frota de
veículos da região.

lamas resultantes do tratamento dessas águas residuais
em câmaras digestoras para estabilização anaeróbica.
Durante este processo formam-se gases. Estações de
tratamento de águas residuais municiais geraram 684
milhões de m³ de gás, que foi transformado em energia e
calor em usinas de cogeração (BHKW). Foram gerados
864 GWh de energia. Em 2004 foram queimados
somente 10% dos gases através dos chamados are
(tocha) por razões de segurança.
No Brasil a coleta e o tratamento das águas residuais
encontram-se ainda claramente em expansão. Nas
estações de tratamento de águas residuais já instaladas
são utilizados diferentes processos. Diversas estações de
tratamento de águas residuais têm subprocessos
anaeróbicos, como por exemplo reatores UASB para o
tratamento de águas residuais ou decomposições para o
tratamento de lamas nos processos de lamas ativadas.
Processos anaeróbicos que ao mesmo tempo aumentam o rendimento do biogás e reduzem a proporção de
resíduos sólidos, oferecem oportunidades de ganho sob
dois pontos de vista. O biogás, como produto autônomo,
pode ser empregado como biocombustível.
No mercado brasileiro já existem veículos convertidos, que podem ser conduzidos com gasolina, gasolina
brasileira (com adição de 20% de etanol), com etanol e
com gás natural comprimido (GNC). O biometano de
biogás é ainda considerado atualmente um dos combustíveis mais ecológicos. Outra vantagem é que ele
apresenta um equilíbrio neutro de CO , já que a sua
²
combustão praticamente não gera nenhum novo gás de
efeito estufa.
Por outro lado, a redução da quantidade dos resíduos
sólidos ainda existentes também acarreta custos
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consideravelmente menores de aterro sanitário. Poucas
estações com etapas de tratamento anaeróbico têm
algum tipo de aproveitamento energético dos gases que
se formam. A maior parte do gás produzido é queimado,
apesar de todas as alternativas disponíveis.
Na Alemanha, nos últimos anos, na área das usinas de
biogás agrícolas também se estabeleceu um número
crescente de unidades de biogás. No ano de 2012
existiam aproximadamente 7.400 usinas com uma
capacidade elétrica instalada de mais de 3000 MW.
Existe uma indústria de biogás e as regulamentações
necessárias são xadas através das autoridades na forma
de leis e decretos.
Já no Brasil também existe um enorme potencial na
agricultura para a geração de biogás. Este, no entanto,
não é aproveitado atualmente por diversas razões. Neste
sentido, um dos problemas centrais está no fato de que
praticamente não existem projetos bem sucedidos de
demonstração de aproveitamento do biogás e por esta
razão existem poucas experiências com biogás como
forma econômica de geração de energia. Daí não existir
uma indústria de biogás signi cativa. Ela está atualmente em fase de desenvolvimento e muitos agregados
necessários à construção e à operação de uma usina de
biogás, precisam atualmente ser importados do exterior
e ser adaptados à situação no local.
Uma razão à mais para a cooperação entre engenheiros alemães e brasileiros, que aqui podem desenvolver
uma característica distintiva para uma engenharia
alemã-brasileira através da combinação das suas
competências. Por esta razão seria desejável reforçar esta
cooperação estratégica bem como oferecer programas
de intercâmbio especiais para engenheiros.

Carreira

O engenheiro e os
desa os pro ssionais
Por Ricardo Alves
Mestre em Administração.
Professor da Universidade Santo Amaro e
Faculdades Oswaldo Cruz. Consultor para ações
de Desenvolvimento Pro ssional da VDI.

A atividade pro ssional do engenheiro causa grande
impacto na sociedade. Molda e muda a vida das pessoas.
É só olhar a sua volta: edifícios, casas, produtos, veículos,
aviões, navios, estradas, química em geral, medicamentos e in nitas outras coisas existentes, e por vir, são
resultados do trabalho do engenheiro. As pessoas muitas
vezes não percebem, mas todo um conhecimento em
engenharia está aplicado em seu benefício graças ao
trabalho do engenheiro.

Em ambientes sociais e empresariais cada vez mais
complexos, exigentes e conectados alguns dos principais
desa os ao engenheiro são:
• Comportamental: envolvendo a capacidade de lidar
com pessoas, trabalhar em equipe, ética, cidadania,
responsabilidade social, entender e respeitar a diversidade das pessoas, o modo de agir individual, valores e
postura pro ssional adequada ao meio em que está
inserido. Respeitar e ser respeitado.

Por que os desa os pro ssionais requeridos ao
engenheiro serão cada vez maiores? Em um mundo
globalizado e com mudanças cada vez mais aceleradas,
especialmente diante do impacto da tecnologia da
informação e seus sistemas novos e complexos exigirão
do engenheiro um conhecimento além das fronteiras do
saber acadêmico.
Disponível de uma forma nunca antes conhecida e
acessível, o conhecimento e aplicação da engenharia
exigem agora do engenheiro uma postura pro ssional
muito mais ampla que sua capacidade técnica e domínio
da ciência exata. Basicamente o que muda não é o saber,
mas a aplicação do conhecimento, a sabedoria.

• Gerencial: envolve mais do que conhecimento de
técnicas gerenciais ou administrativas. Depende
fundamentalmente do conhecimento humano, da
atitude do engenheiro diante de pessoas. Saber lidar com
pessoas é, e sempre será, um dos maiores desa os para o
engenheiro. Pessoas são a razão básica da aplicação da
engenharia.

Quais são alguns desses novos desa os pro ssionais?
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• Operacional: considera a preocupação com o meio
ambiente, o desenvolvimento tecnológico, a inovação
aplicada, a arte de obter resultados maiores com recursos
menores, a forma e caz de usar os recursos materiais,
econômicos e tecnológicos disponíveis. Nestes campos o
menos é mais.
De uma forma, ou de outra, estes desa os pro ssionais

sempre existiram. O que muda agora, é que devem ser
atingidos todos ao mesmo tempo e de forma e caz. Há
um forte risco com o desenvolvimento das comunicações que é a distração e a perda da concentração na busca
de resultados. É muito fácil se perder quando há muitos
caminhos a serem percorridos.
Como lidar com os desa os? Para avançar pro ssionalmente será exigida do engenheiro cada vez mais a
competência. Dentre as principais competências
exigidas destacam-se a aplicação de:
Profundos conhecimentos das estratégias de negócios;
Práticas comerciais avançadas, incluído o comércio
eletrônico; Técnicas de negociações e resolução de
con itos; Ações de marketing envolvendo principalmente as exigências dos clientes; Capacidade em
dominar as nanças pessoais e empresariais; Técnicas na
elaboração de planejamento estratégico a curto, médio e
longo prazo, Ações em logística interna, externa e
reversa; Gerenciamento do tempo envolvendo a
produtividade e efetividade; Administração por objetivo
e resultados; Gestão de projetos; Análise de problemas e
tomada de decisão; Comunicação e caz, etc.

O que o engenheiro agora precisa desenvolver?
O processo contínuo de desenvolvimento pro ssional
exige: exibilidade pessoal e mental; inteligência
emocional; capacidade de adaptação a mudanças
constantes diante de ambientes com alto grau de
incertezas; habilidade como mediador de con itos; alto
grau de resiliência pessoal; uso constante da criatividade; aceitar as constantes mudanças ambientais; ampla
visão empresarial e social; desenvolver uma visão
holística enxergando o todo; ser empregado com espírito
empreendedor e ser empreendedor com espírito
de empregado.
A aplicação destes conhecimentos em um programa
efetivo de desenvolvimento pro ssional fará com que o
engenheiro possa atuar de forma signi cativa e
continuar em seu progresso pro ssional.
Como conseguir atingir esses e novos desa os
pro ssionais? O engenheiro deve buscar uma
atualização constante mediante participação em cursos,
leituras diversi cadas, disciplina quanto ao uso do
tempo e principalmente o desejo de servir de forma
e caz as necessidades da sociedade.

Carreira

Onde estão as vagas
para engenheiros?
Por Silvia Russo

Em tempos de incertezas e crises uma das primeiras
consequências a ser percebida é a queda das ofertas de
emprego. No início de setembro o IBGE divulgou que a
taxa de desemprego no Brasil chegou a 8,3% no
segundo trimestre do ano.
Para os engenheiros a situação pode ser sentida de
forma diferente de acordo com a especialidade escolhida e com o nível de experiência do pro ssional. “O
mercado está dífícil para o engenheiro que termina a
graduação e não busca uma especialização, já para
aqueles que ampliam seus conhecimentos em alguma
área, a situação é boa.
Algumas áreas
promissoras para
e sp e c i a l i z a ç ã o s ã o
Mecatrônica e Economia”, comenta Sönke
B öge, Partner da
Boyden Global
Executive Search.
Os engenheiros em
início de carreira
podem aproveitar esse
momento para entrar
em uma grande empresa. “Continua sendo um bom
momento para o engenheiro que está se formando.
O cenário continua estável”, explica o engenheiro
industrial Diego Mariz, Gerente da Michael Page.
Sönke destaca a importância dos idiomas como
diferenciais na busca de uma oportunidade. “É muito
importante que o engenheiro tenha inglês uente desde
quando sai da universidade. O berço da engenharia no
mundo é Stuttgart, na Alemanha, então o alemão é uma
excelente opção de terceiro idioma”, ressalta.
Mais difícil parece ser a situação dos pro ssionais já
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com alguma experiência. “O engenheiro que está no
meio do caminho, um coordenador ou um gerente, já
enfrenta um cenário um pouco mais complexo. Hoje as
empresas estão revendo muitas estruturas por conta
desse cenário econômico”, diz Mariz.
Uma saída para quem está nesse patamar pode ser
especializar-se na área Comercial. “Os pro ssionais
entre 28 e 35 anos, que não são iniciantes, mas também
ainda não estão no auge da carreira, precisam entender
de desenvolvimento de mercados estrangeiros. O que
mais se procura no momentos são engenheiros
brasileiros que falem espanhol para desenvolvimento
de mercados do México até o Chile”, sugere Böge.
Os pro ssionais que já estão no topo da carreira
encontram uma conjuntura diferenciada. “O último
patamar, que é o diretor, o presidente, um nível de top
management, é um cenário mais pontual, já que se tem
menos gente preparada, mas menos posições também.
Esse cenário é um pouco mais estável”, esclarece Mariz.
§

Áreas mais promissoras
Apesar das di culdades, alguns setores ainda
conseguem se destacar
e até crescer em
momentos como o
atual. “Na indústria as
áreas que estão mais
fortes são os bens de
consumo não-duráveis, p or exemplo,
alimentos, cosméticos,
home care e personal
care, e em paralelo a
cadeia de embalagens

para essas indústrias”, indica Mariz.
Outros mercados que têm sobressaído são os de
produtos premium e de equipamentos para saúde.
“Esses mercados têm crescimento anual de mais de 7%.
Essas são ótimas áreas para se especializar, ampliar
conhecimentos na automação do processo de fabricação”, destaca Böge.
Uma tendência são os investimentos em manutenção
e modernização no lugar da aquisição de novos
equipamentos. “As empresas estão cada vez menos
otimistas em assumir novos investimentos, o que
di culta a venda de novas máquinas e equipamentos.
Esse movimento intensi ca os investimentos em
manutenção e modernização de equipamentos para
torná-los mais e cientes, abrindo novas vagas para
pro ssionais de Automação, Vendas (automação, peças
e serviços), Engenheiros de Campo e Engenheiros de
Manutenção. Pro ssionais ligados à área de Compras,
Logística e Processos, com foco em projetos de redução
de custos e otimização, também têm sido bastante
procurados pelas
empresas”, pondera o
engenheiro mecatrônic o Hu g o L i g u or i ,
Managing Partner da
Sun RH.
Bastante promissora
tem se mostrado a área
de energias renováveis,
em parte por conta da
crise energética que o
país enfrenta já há
algum tempo. “As áreas
de energia eólica, solar,
são uma outra realidade e continuamos tendo necessidade de novos engenheiros para esse tipo de posição”,
comenta Mariz.
Ele acrescenta que essas empresas contam com
algumas particularidades que permitem que elas
continuem a construir fábricas no país. “As empresas de
energias renováveis têm uma barreira governamental,
o governo exige que se tenha um percentual de produção local para que se consiga vender no país, além de
incentivos do BNDES, que garantem que esse investimento vai ter retorno”.
O gerente da Michael Page ainda adiciona que alguns

“É muito importante que o engenheiro
tenha inglês uente desde quando sai
da universidade. O berço da engenharia
no mundo é Stuttgart, na Alemanha,
então o alemão é uma excelente opção
de terceiro idioma”.
Sönke Böge, Partner da Boyden
Global Executive Search
setores mudam um pouco para se adaptar ao momento
econômico e político. “Existem empresas do setor de
bens de capital que deixaram de produzir no Brasil e
estão começando a importar e instalar esses equipamentos no cliente. Então um gerente de serviços, que
vai coordenar a instalação desses equipamentos, um
gerente de engenharia ou um engenheiro, que vai fazer
o pós-vendas, isso a gente continua tendo uma demanda. O custo da indústria no Brasil está tão caro, que
mesmo com o dólar alto como está, ainda vale mais a
pena as empresas trazerem os equipamentos de fora e
fazerem a instalação do que ter a produção local”.
Segundo ele, o agronegócio continua bem e tem
sustentado a economia do Brasil. “O setor possui
demandas super especí cas para a área de engenharia.
Geralmente o pro ssional precisa estar disposto
a se movimentar”.
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Sustentabilidade

Projeto alemão-brasileiro para a
produção de fertilizante de cinza
resultante do processamento da
cana-de-açúcar

Sonja Wiesgickl, do
Instituto Fraunhofer
U M S I C H T, t e m
pesquisado com outros
parceiros de projeto da
Alemanha e do Brasil, a
utilização sustentável
do bagaço da cana-deaçúcar. Sua atenção
está concentrada na
cinza, que resulta da
combustão dos
resíduos. Devido ao
teor de nutrientes, esta é ideal para o uso como fertilizante na agricultura. Além disso, a engenheira coordena os trabalhos de doze parceiros de projeto.
O estado brasileiro de Goiás, localizado no coração
do Brasil, conta com pouco mais de 18 habitantes por
quilômetro quadrado e quanto ao tamanho da sua
superfície, ele é quase tão grande quanto a desigualmente, mas densamente povoada, Alemanha. Goiás
oferece muito espaço para a agricultura: a cana-deaçúcar é um dos produtos agrícolas mais importantes.
Ali são plantadas 30 variedades diferentes. Após a
colheita, a cana-de-açúcar é triturada e esgotada,
permanecendo o bagaço com material lignocelulósico.
Normalmente este é utilizado termicamente em
seguida, restando assim por tonelada processada de
cana-de-açúcar entre 17 e 30 kg de cinza como resíduo.
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§

A cinza como fornecedora de nutrientes

Esta cinza contém minerais valiosos – principalmente fósforo – que se encontram no centro do interesse de
Sonja Wiesgickl. Até agora a cinza era espalhada
novamente sobre as plantações de cana-de-açúcar para
fertilização sem nenhum outro processamento. Um
processo que ainda pode ser visivelmente otimizado,
disso Sonja Wiesgickl tem certeza.
No Instituto Fraunhofer UMSICHT na Alemanha ela
se ocupa com a recuperação de fósforo e com a gestão
de nutrientes e de recursos. Seu objetivo é produzir um
fertilizante, mais exatamente um pellet, que também
poderá ser vendido no mercado brasileiro, substituindo
os fertilizantes minerais usuais. “Os parceiros brasileiros têm nos ajudado com seu conhecimento nas
particularidades regionais sobre o mercado nacional.
Em contrapartida, tem sido realizada uma transferência de tecnologia da Alemanha para o Brasil”, como ela
descreve o projeto. “Tecnologias, que aqui já funcionam
e são comprovadas, são ajustadas às circunstâncias
brasileiras”. Assim os cientistas têm fechado os ciclos de
materiais recicláveis, tornando-os mais sustentáveis.
§

Fertilizante em forma de pellet apresenta
inúmeras vantagens

“No Brasil, este tema até então não desempenhava
um papel importante. No entanto, na Alemanha,

Pellets são fáceis de transportar, relativamente
estáveis, podendo ser bem armazenados e são
facilmente espalhados no campo.

disposições legais básicas zeram com que nos últimos
anos passassem a existir inúmeros casos de utilização
comparáveis. No Brasil, o foco no manuseio com
a cinza estava muito mais na eliminação do que
numa reutilização e ciente e que preservasse os
recursos naturais”.
Pellets são fáceis de transportar, relativamente
estáveis, podem ser bem armazenados e são fáceis de
espalhar no campo. Para tanto, são realizados testes de
manipulação no Instituto Fraunhofer UMSICHT em
Oberhausen para comprovar o manuseio ideal com o
fertilizante produzido. Finalmente, o potencial total é
enorme: atualmente resultam da produção de etanol no
Brasil aproximadamente 10 milhões de toneladas de
cinza ao ano, prometendo a qualquer forma de melhoria de processo impacto relativamente grande.
Idealmente, a cinza é misturada com outros aditivos, a
m de obter um fertilizante de melhor qualidade. Sonja
Wiesgickl está pesquisando quais aditivos são indicados e estão disponíveis localmente. Para triturar os
pellets é necessário um aglomerante apropriado, sobre
o qual Sonja Wiesgickl também tem realizado pesquisas. Porém, as tarefas da técnica em processos não se
resumem ao puro setor cientí co.
§

Em maio de 2015 foi realizado o primeiro encontro
de lançamento em Sulzbach-Rosenberg. Outros
parceiros do projeto, além do Instituto Fraunhofer
UMSICHT, são o Karlsruher Institut für Technologie
(KIT), o Instituto Federal de Pesquisa e Análise de
Materiais, o Instituto Fraunhofer IGB, o Centro de
Pesquisas Jülich, o Cutec-Institut, o Centro Nacional de
Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), o Instituto
Federal de Goiás (IFG), o Laboratório Nacional
Agropecuário (LANAGRO), a Universidade Federal de
Goiás (UFG) e as empresas Tecnaro e Outotec.
A organização do intercâmbio técnico dos parceiros
de projeto alemães e brasileiros também tem trazido
para Sonja Wiesgickl tarefas estimulantes. “O trabalho
em conjunto com os parceiros brasileiros tem trazido
uma grande satisfação. Todos os parceiros estão muito
interessados em um intercâmbio e altamente motivados. Em parte, estudantes brasileiros têm atuado como
intérpretes, pois eles falam muito bem inglês e às vezes,
até alemão”. No próximo ano a própria Sonja Wiesgickl
– que está fascinada com a versatilidade do país, a
sinceridade e a atitude positiva do povo brasileiro –
deverá viajar para o Brasil, a m de participar de uma
reunião de projeto no local.
O Instituto Fraunhofer UMSICHT em SulzbachRosenbach dispõe, em 400 m², de áreas técnicas e
equipamentos . Abaixo participantes do primeiro
encontro de projeto no Instituto Fraunhofer
UMSICHT dos parceiros da cooperação.

Projeto transnacional em benefício mútuo

Em parceria com o seu colega, o engenheiro Martin
Meiller, ela coordena o projeto, que é promovido pelo
Ministério Federal da Educação e Pesquisa no âmbito
do Programa de Bioeconomia 2012 e que já tem
duração de mais de três anos. Trata-se não só da busca
pelo fertilizante apropriado, mas também da combustão ideal e da possibilidade de utilizar a cinza como
agregado para a produção de biopolímeros.
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Carreira

ALEMÃO:

POR QUE NÃO?

Nos dias de hoje, em que o inglês já é obrigatório, o
domínio de uma segunda língua estrangeira se torna
um diferencial na disputa por uma vaga tanto no
mercado de trabalho nacional quanto para a construção de uma carreira no mundo corporativo internacional. Sendo uma das principais línguas nos campos da
ciência, pesquisa e tecnologia, o alemão surge como
uma opção vantajosa para aqueles que buscam aumentar seu leque de oportunidades pro ssionais.
Inúmeras empresas, para muitos de seus cargos, dão
preferência a um candidato com domínio do alemão,
em detrimento de outros tão quali cados quanto,
porém sem conhecimento do idioma.

Aprender alemão pode fazer uma grande
diferença na carreira e no estudo.
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O Brasil é o maior parceiro comercial da Alemanha na
América Latina, enquanto a Alemanha é a quarta maior
parceira comercial do Brasil
O domínio do alemão prepara o pro ssional para
assessorar com competência e produtividade uma
empresa multinacional que pretenda instalar ou
ampliar seus negócios em países europeus.
Como a maior economia da União Europeia e a
quarta economia do mundo, a Alemanha é uma das três
maiores nações exportadoras e importadoras do
mundo e sedia inúmeros empreendimentos internacionais. Na União Européia (UE), onde o idioma é exigido
em vários de seus órgãos, existem interessantes
possibilidades de aperfeiçoamento, estudos e trabalho
para quem já tem conhecimento da língua.
O Brasil é o maior parceiro comercial da Alemanha
na América Latina, enquanto a Alemanha é a quarta
maior parceira comercial do Brasil, após China, EUA e
Argentina. No Brasil existem cerca de 1.200 empresas
de capital alemão, de pequeno, médio e grande porte,
que empregam por volta de 250.000 pessoas e representam investimentos diretos de mais de 20 bilhões de
dólares. Bayer, BASF, Siemens, Daimler, Volkswagen,
Henkel e yssenKrupp são apenas algumas das

empresas alemãs no Brasil que necessitam de colaboradores que dominem a língua alemã e que tenham
competência intercultural.
A Alemanha também exerce a liderança mundial no
âmbito de novas tecnologias ambientais e na implementação de energias alternativas, e abriga também
algumas das maiores feiras internacionais da indústria,
comércio e tecnologia, como a IFA (bens de consumo
eletrônicos), a CeBIT (tecnologia da informação e
comunicação) ou o IAA (Salão do Automóvel
de Frankfurt).
A excelência na ciência vem de uma longa tradição na
Alemanha. Com mais de 250 mil cientistas, a Alemanha
é a terceira maior “terra da pesquisa”. Anualmente são
investidos 45 bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento, dois terços dos quais bancados pelo setor
privado. O domínio do alemão aumenta as chances de
seleção de um candidato para programas de pesquisa de
excelência na Alemanha ou de pesquisas bilaterais
Brasil/Alemanha.
Conhecimentos de alemão são muito importantes
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Tamanho da parceria comercial entre Brasil e Alemanha

1.200

25 Bilhões

empresas de capital
alemão instaladas
no país

em investimentos

250.000
pessoas empregadas

para o intercâmbio cientí co e tecnológico entre o
Brasil e a Alemanha. Nos campos educação e pesquisa,
o Brasil é o parceiro mais importante da Alemanha na
América Latina; a cooperação entre os dois países existe
há décadas. Hoje o trabalho conjunto baseia-se no
Acordo-Quadro de Cooperação em Pesquisa Cientí ca
e Desenvolvimento Tecnológico entre o Brasil e a
Alemanha, assinado em 1996. Sustentabilidade,
Tecnologia Ambiental e Marinha, Tecnologia da
Informação, Nanotecnologia, Biotecnologia,
Genômica, Ciência Aeroespacial, Energias Renováveis
e E ciência Energética, Geociências, Agronomia,
Saúde e Propriedade Intelectual são algumas das áreas
de pesquisa conjunta.
Vemos que por todas essas razões aprender alemão
pode fazer uma grande diferença na carreira e no
estudo, em qualquer área. Como Instituto Cultural da
República Federal da Alemanha, atuante em todo o
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mundo, o Goethe-Institut promove o conhecimento da
língua alemã no exterior e estimula a cooperação
cultural em esfera internacional. Para quem deseja ou
precisa aprender alemão, o Goethe-Institut oferece um
amplo programa de cursos no Brasil, que compreende
desde cursos convencionais a especí cos e voltados para
pro ssionais, até treinamento intercultural, além de
emitir certi cados da língua reconhecidos internacionalmente. A qualidade dos cursos é avaliada periodicamente pelo sistema de gestão de qualidade institucional.
Presente no Brasil em cinco cidades (São Paulo, Rio de
Janeiro, Salvador, Curitiba e Porto Alegre) e com um
Centro Goethe em Brasília, o Goethe-Institut atua em
quatro áreas principais: Cultura, Informação e
Biblioteca, Ensino de alemão e Cooperação Pedagógica.
Quem deseja estudar alemão na Alemanha pode
também escolher entre treze institutos em cidades como
Berlim, Munique, Frankfurt e Freiburg.

