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Murilo Pinheiro
Presidente da FnE

Brecar o desmonte, retomar o

O Brasil acumula atualmente graves indicadores negativos.  O 
principal deles, o desemprego, conforme medido pelo Institu-
to Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE), fi cou em 13,1% 
no primeiro trimestre de 2018, somando 13,7 milhões de pes-
soas sem trabalho. Agrava esse quadro, também segundo apu-
rado pelas pesquisas, o fato de as ocupações informais terem 
superado aquelas com registro em carteira. Ou seja, há uma 
esmagadora maioria sem meio de vida e/ou submetida à pre-
cariedade. Juntamente com o crescimento da pobreza gerado 
por esse cenário, há sérios gargalos na infraestrutura urbana 
e nos serviços essenciais comprometendo o bem-estar da po-
pulação, que sofre com a falta de moradia, saneamento, trans-
porte, saúde e educação, para mencionar as questões básicas. 

Brecar o desmonte, retomar o
Apresentação
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É preciso reverter essa trajetória com ur-
gência. Para que isso seja possível, o ca-
minho – que vem sendo defendido há 
mais de uma década pela FNE – conti-
nua sendo a implementação de medi-
das que garantam crescimento econômi-
co sustentável com distribuição de renda. 

Um plano com esse norte implicará ne-
cessariamente a aplicação de política que vi-
se a reativação da economia, com estímulo 
à produção e à geração de emprego e renda. 
Não será possível superar a severa recessão 
que o Brasil atravessa com a manutenção de 
medidas de contração. Essas, ao que tudo 
indica, servem apenas ao ente que se con-

desenvolvimento

vencionou chamar de “mercado”, que repre-
senta restritos interesses de uma minúscula 
minoria rentista e sem compromisso com a 
sociedade brasileira.  

Engenharia é essencial

Outra premissa inescapável de um pla-
no para garantir crescimento econômico e 
condições de vida digna à população é a re-
tomada da engenharia nacional. Não há hi-
pótese de se alcançar prosperidade e avan-
ço com o desmonte da capacidade tecno-
lógica do País, hoje lamentavelmente em 
marcha acelerada.
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Um dia exportador de know-how e com-
petidor global na realização de grandes obras, 
o Brasil hoje vê suas construtoras postas pra-
ticamente fora do jogo devido às consequên-
cias da operação Lava-Jato. Essa, equivocada 
e inexplicavelmente, inviabilizou empresas, 
em vez de simplesmente punir os indivíduos 
praticantes de delitos. Completa o quadro a 
franca desnacionalização do setor, com a en-
trada indiscriminada de escritórios estran-

Na mesma linha, deu-se o fim da obri-
gatoriedade de participação da Petrobras 
na exploração das reservas do pré-sal.  
Principal empresa brasileira e essencial 
para que o País se firme entre os grandes 
produtores de petróleo, a companhia pas-
sa por um processo de desinvestimento e 
venda de ativos que tende a encolhê-la e a 
reduzir sua relevância. 

Esse pacote vem se refl etindo diretamen-
te na engenharia e nos seus profi ssio-
nais. Entre janeiro de 2014 e dezembro 
de 2017, foram eliminados mais de 50 

mil empregos da categoria no País, con-
forme levantamento do Departamento In-

tersindical de Estatística e Estudos Socio-
econômicos (Dieese), a partir de informa-
ções do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged). 

Esses números não revelam ainda as di-
fi culdades de outros milhares de profi ssio-
nais da área tecnológica que são autôno-
mos, microempresários ou proprietários de 
pequenas e médias empresas que vêm so-
frendo com a falta de trabalho. 

Apesar das difi culdades, a FNE acredi-
ta fi rmemente na capacidade do Brasil de 
superar o conjunto de mazelas que hoje o 
impede de ser uma nação próspera, sobera-
na, justa e plenamente democrática. Com o 
objetivo de contribuir com o debate, apre-
sentamos esta nova edição do projeto Cres-
ce Brasil + Engenharia + Desenvolvimento, 
cuja tônica é a retomada da engenharia na-
cional e a valorização de seus profi ssionais. 

Para garantir crescimento 

econômico é preciso recuperar 

a engenharia nacional. não 

há hipótese de se alcançar 

prosperidade e avanço com 

a destruição da capacidade 

tecnológica do País.

geiros no mercado brasileiro de projetos e a  
aquisição das principais fi rmas nacionais por 
companhias de outros países. 

Problemática também é a decisão do go-
verno de reduzir a obrigatoriedade de con-
tratação de conteúdo local na exploração de 
gás e petróleo em reservas brasileiras. Isso 
vai na contramão do interesse da indústria e 
da engenharia nacionais e as coloca fora da 
cadeia produtiva do setor. O Brasil torna-se 
mero exportador de óleo bruto e a riqueza 
signifi cativa é gerada em outros países. 



O Brasil precisa de 
muita engenharia

As teorias econômicas sofi sticam-se cada vez mais. A crescente com-
plexidade dos modelos adotados e o recurso à matemática avança-
da geram insegurança e incompreensão crescentes no público leigo e 
mascaram, muitas vezes, a essência do funcionamento material das 
sociedades humanas. No entanto, o problema econômico por exce-
lência – a geração de excedentes e sua divisão entre as pessoas – na-
da tem de tão misterioso. Para que a vida material de cada um dos 
membros de uma sociedade progrida, é fundamental que se propor-
cione aos indivíduos uma parcela crescente do excedente produzido. 

Artur Araújo 

consultor do projeto 

cresce Brasil + Engenharia 

+ Desenvolvimento e em 

gestão pública e privada 

O Brasil 
Introdução
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Estados como, também, à própria recessão. As 
consequências de sua aplicação, principalmente 
em países europeus – forte aumento do desem-
prego, redução acentuada de programas de bem-
-estar social, diminuição da renda do trabalho, 
queda do Produto Interno Bruto (PIB), fecha-
mento de empresas, desnacionalização do par-
que produtivo, deslocamentos migratórios –, le-
varam a que se disseminasse a expressão “auste-
ricídio” para descrever os efeitos reais de tal po-
lítica denominada “contração expansiva”.

O Brasil teve uma bem-sucedida experiência 
de enfrentamento da crise entre 2009 e 2013, pe-
lo caminho exatamente inverso ao do “austericí-
dio”, privilegiando-se medidas de estímulo à de-
manda agregada, principalmente via ação estatal. 
Apesar do bom resultado alcançado, no entanto, 
pressões rentistas dos mercados fi nanceiros e dos 
meios de comunicação a eles aliados forçaram a 
adoção de uma versão “austericida” da condução 
da economia – inicialmente mitigada, até 2015, 
acelerada e radical a partir do impeachment da 
Presidente da República, em 2016.

Negação do crescimento
Os componentes dessa alternativa, confor-

me adotada no Brasil, são bem conhecidos: cor-
te brutal dos dispêndios públicos, principalmente 
nos investimentos e no custeio de serviços; manu-
tenção de juros reais bem acima das médias mun-
diais; estancamento do investimento privado; po-
lítica cambial visando apreciação do real; mudan-
ça na legislação trabalhista com precarização, es-
trangulamento fi nanceiro dos sindicatos, extinção 
de direitos históricos e redução de salários; e forte 
empoçamento de liquidez, entre outros.

Os objetivos declarados de tais iniciativas 
eram superar uma propalada crise fi scal, recu-
perar a competitividade das empresas brasilei-
ras, gerar um cenário de confi ança, previsibili-
dade e segurança para o setor privado, apresen-
tados como único caminho para a retomada do 
crescimento econômico.
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O País teve uma bem-sucedida 

experiência de enfrentamento da 

crise pelo caminho inverso ao do 

“austericídio”, privilegiando medidas 

de estímulo à demanda agregada, 

principalmente via ação estatal. 

Isso pode se dar pelo método da “soma zero”, 
em que a “fatia do bolo” de alguns será maior às 
custas da redução das fatias destinadas aos ou-
tros. Ou pelo “aumento do bolo”, constituindo 
um quadro de “ganha-ganha”. Esse pode ou não 
ser acompanhado por alguma repartição dife-
renciada das fatias, o que constitui a distribui-
ção de renda. 

O segundo modelo, de “fazer o bolo cres-
cer”, é aquele que garante a prosperidade real 
da sociedade e é quase uma defi nição sintéti-
ca da engenharia. Isso porque o aumento da 
produção material nas economias modernas 
– principalmente se levadas em conta restri-
ções na disponibilidade de insumos, índi-
ces de crescimento demográfi co cadentes e 
constrangimentos ambientais, tecnológicos, 
políticos e até mesmo culturais – é essencial-
mente em função de ganhos de produtivida-
de de fatores de produção, sejam eles capital, 
matérias-primas/produtos intermediários ou 
trabalho humano. E ganhos de produtivida-
de são, por excelência, a razão de ser dos en-
genheiros como profi ssionais.

A crise e as respostas a ela
Nos desdobramentos da grande crise mun-

dial, iniciada em 2008/2009, ganhou força global 
uma diretriz de política econômica que privile-
gia a chamada austeridade nos gastos públicos 
como resposta de fundo tanto à crise fi scal dos 
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A realidade, também conhecida de todos os 
brasileiros, demonstrou que o “austericídio” me-
rece o epíteto: gerou uma das maiores taxas his-
tóricas de desemprego; de queda de PIB; de re-
dução da renda do trabalho; de queda da arre-
cadação tributária; de fechamento de empresas; 
de desnacionalização da produção material e dos 
serviços; de sucateamento acelerado da infraes-
trutura; de desatualização e depreciação do nos-
so parque produtivo.

Bloqueados todos os canais de incentivo à de-
manda – que possibilitaria e induziria o “cresci-
mento do bolo”, o que, por sua vez, exigiria muita 
aplicação de engenharia –, o colapso da oferta se 
seguiu naturalmente, agravando todas as mazelas 
que supostamente se buscava combater.

Menos demanda significa menos produção, 
menos lucros, menos salários, menos empregos, 
menos arrecadação, o que, no modelo adotado, 
implica mais restrições à demanda, em um cír-
culo vicioso inexorável. Só resistem os lucros fi-
nanceiros e parte do setor primário, ainda que 
este com perda de rentabilidade frente à redu-
ção das compras internas e internacionais de 
produtos minerais e agrícolas.

O projeto Cresce Brasil + Engenharia + De-
senvolvimento, desde seu lançamento pela FNE 
em 2006, baseou-se na premissa de que é da ex-
pansão da demanda – da “vontade de ter uma fa-
tia maior de bolo” – que surgem as condições pa-
ra a expansão da oferta – o “crescimento do bolo” 
– e, portanto, para o atendimento das justas as-
pirações sociais por uma vida melhor. Assim co-
mo sempre defendeu que o único caminho segu-
ro para o crescimento sustentado do “bolo” é o 
balizado pela engenharia como instrumento de 
planejamento, execução e suporte da produção e 
da infraestrutura que lhe é essencial.

A opção equivocada pela contenção da de-
manda agregada acabou demonstrando, na práti-
ca, que a orientação proposta pela FNE era e é cor-
reta, que “mais engenharia, mais desenvolvimen-
to” são decisivos para o progresso e o bem-estar. 

Um sério erro de alvo
Além das consequências do “austericídio”, o 

Brasil viu agravar-se ainda mais o cenário da 
queda de produção e geração de excedentes co-
mo consequência indireta da “Operação Lava-

O Brasil deve tomar decisões estratégicas para agregar valor à sua produção, por exemplo, no processamento de alimentos.
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rio de transferência de controle, repetindo a traje-
tória por que já passaram setores como o de tele-
comunicações, com as consequências conhecidas 
de ganhos fi nanceiros infl ados por subavaliações 
de ativos; oligopolização privada; explosão de pre-
ços; perda de capacidade de planejamento estratégi-
co integrado; desnacionalização das cadeias produ-
tivas associadas e riscos para a soberania nacional.

Também é abordada a anunciada compra da 
Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) pela 
Boeing, mais um dos movimentos que geram re-
dução da presença da engenharia brasileira e afe-
tam negativamente a malha de produção nacional, 
o potencial de avanço tecnológico e científi co do 
País e o setor de defesa nacional.

Faltam engenheiros e 
sobram diplomas

São inúmeros os estudos que comprovam a 
correlação positiva entre a proporção de engenhei-
ros por grupo de habitantes e o grau de desenvol-
vimento de um país. O Brasil, a partir de meados 
da primeira década do século XXI, fazia um gran-
de esforço para que tal taxa se expandisse acele-
radamente. Conforme o País crescia, não somen-
te muitos engenheiros retornavam ao exercício de 

são inúmeros os estudos que 

comprovam a correlação positiva 

entre a proporção de engenheiros  

por grupo de habitantes e o grau de 

desenvolvimento de um país.

-Jato” e outras congêneres, voltadas ao com-
bate à corrupção nas relações entre interesses 
privados e os entes estatais.

Desempenhando um papel essencial e meri-
tório – o de assegurar honestidade e transparên-
cia no uso de recursos coletivos dos cidadãos –, as 
ações policiais e judiciárias redundaram em grave 
desmonte de empresas decisivas das cadeias pro-
dutivas dos setores de construção pesada, petróleo 
e gás e construção naval, entre outras.

Ao estender inabilitações e multas às compa-
nhias – ao invés da concentração das penaliza-
ções nos acionistas e gestores, assim como nos 
agentes públicos culpados –, sacrifi caram-se, in-
justa e irresponsavelmente, centenas de milhares 
de empregos, posições competitivas nos merca-
dos internacionais, experiências acumuladas de 
planejamento e execução de empreendimentos e 
polos de geração de tecnologia e ciência.

Esse erro de alvo – fruto da preponderância 
do marketing e das comunicações na formação 
de opinião pública em detrimento da racionali-
dade econômica e social – provocou uma des-
truição de capacidade produtiva do País que 
exigirá longo tempo para ser recuperada. 

A ânsia privatizante
Esta edição do Cresce Brasil dá forte destaque 

à retomada açodada de processos de privatização, 
parte integrante do pacote econômico “austericida”. 
Petrobras e Eletrobras são as duas mais destacadas 
empresas públicas que voltam a ser alvo prioritá-
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sua profissão de origem, como ampliava-se signi-
ficativamente a demanda por vagas nos cursos de 
engenharia. O crescimento da economia gerou de-
manda por escolas e a resposta se deu por imedia-
ta expansão da oferta escolar, pública e privada.

A reversão econômica provocada pelo “aus-
tericídio”, somada aos efeitos das operações de 
combate à corrupção, põe por terra esse esforço. 
Grassa o desemprego entre profissionais de alta 
habilitação e larga experiência acumulada, cresce 
o apelo da emigração com consequente perda de 
cérebros pelo País. É preocupante o destino que 
terão dezenas de milhares de engenheiros recém-
-formados ou prestes a concluir seus cursos.

Os diplomas só voltarão a sair das paredes e se 
transformarão em atividades de engenharia se a 
retomada do crescimento novamente se viabilizar.

Engenharia desafiada
Mesmo que retomada a rota virtuosa do cres-

cimento econômico, que por si só demandará 
muita engenharia e muitos engenheiros, os pro-
fissionais do setor tecnológico brasileiro terão 
que se preparar para passos adicionais. Fortes al-
terações nos métodos produtivos, na logística, na 
utilização de recursos de inteligência artificial, na 

robótica, na nanotecnologia, na bioquímica, na 
internet das coisas, nas limitantes de acesso a in-
sumos, na incorporação acentuada de serviços 
ao próprio processo produtivo demandam não 
só mais engenheiros, mas engenheiros diferentes.

Além da reindustrialização nos setores mais 
tradicionais da manufatura – principalmente 
para atendimento de um mercado interno de 
massas em expansão e para exportações pa-
ra países em desenvolvimento –, o Brasil terá 
que tomar decisões estratégicas para agregação 
acentuada de valor em áreas de produção em 
que já conta com vantagens competitivas, pe-
lo acesso a menor custo a insumos primários.

Alcoolquímica, industrialização de ligas me-
tálicas especiais, desenvolvimento de novos ma-
teriais, produção de fármacos, industrialização 
de madeiras e fibras, processamento de alimen-
tos são alguns dos muitos setores que possibili-
tarão nossa inserção global sem termos que de-
pender de baixos salários, poucos e maus ser-
viços públicos ou reprimarização de nossa eco-
nomia. Nada disso acontecerá sem muito mais 
engenheiros, cada vez melhores e com oportu-
nidades de contribuição para o crescimento e 
desenvolvimento do Brasil.

Sim, o Brasil precisa de muita engenharia.

É preciso que os 

profissionais estejam 

preparados para os 

novos desafios do 

sistema produtivo. 



Política econômica 
para o desenvolvimento

A crença de que apenas a expectativa de queda da infl ação 
e a sinalização do ainda distante ajuste fi scal sejam sufi cien-
tes para uma retomada da confi ança, que promova o cresci-
mento continuado e robusto por si só, não se sustenta. Cortes 
de gastos públicos diminuem a atividade econômica. Menor 
produção representa menos arrecadação tributária para o go-
verno, mesmo porque geralmente ocorre um aumento na ina-
dimplência do pagamento de impostos por parte de empre-
sas em difi culdade. Do outro lado, juros elevados pressionam 
os gastos com o pagamento de juros sobre a dívida pública.

Antonio C. de Lacerda

Diretor da Faculdade de Economia, 

Administração, contábeis e Atuariais 

da Pontifícia Universidade católica 

de são Paulo (FEA/PUc-sP). 

É ex-presidente e atual membro 

do conselho Federal de Economia 

(cofecon), consultor e membro de 

conselhos de várias organizações, 

como a confederação nacional dos 

Trabalhadores liberais Universitários 

regulamentados (cnTU) e a FnE. 

Versão sintética e editada da nota 

técnica “A política econômica como 

fator de desenvolvimento”. confi ra a 

íntegra em goo.gl/KX7sBv

Política econômica 
Rumo a seguir
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O resultado é que a combinação da propa-
lada austeridade com a prática de juros eleva-
dos não resolve a questão fi scal, muito pelo 
contrário, cria ainda mais desajustes. Essa é a 
saga que vem acompanhando a economia bra-
sileira há anos, a um elevadíssimo custo eco-
nômico e social.

Toda escolha de adoção de políticas econô-
micas envolve, além da necessidade de decidir 
no timing adequado, incorrer em algum custo. É 
o caso, por exemplo, dos bancos públicos. Dian-
te da escassez de crédito e fi nanciamento inter-
nacionais no período imediatamente posterior 
à crise com a quebra do Lehman Brothers, em 
setembro de 2008, o governo brasileiro tomou 
uma decisão pertinente de ampliar a capacidade 
de empréstimo dos bancos públicos, especial-
mente do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). 

Antes disso, escolado com a recorrência das 
crises de balanço de pagamentos, o Brasil, as-
sim como outros países emissores de moedas 
não conversíveis, tomou a decisão sensata de 
ampliar o seu volume de reservas cambiais. Isso 
não evitava os efeitos das crises, mas os ameni-
zava, como fi cou claro. 

Não fosse o suporte dos fi nanciamentos pú-
blicos, substituindo em muitos casos as linhas 
de fi nanciamento externas, que secaram, e, por 
outro lado, o fato de o País dispor de um volume 
expressivo de reservas cambiais, os efeitos da 
crise teriam sido muito mais intensos no Bra-
sil. O Produto Interno Bruto (PIB) teria caído 
muito mais do que os 0,6% verifi cados em 2009, 
assim como a recuperação rápida e a expansão 
de quase 7,5% em 2010 não teriam sido viáveis.

É preciso haver estratégia integrada de polí-
tica econômica, que trate as questões fi scal, mo-
netária e cambial não como fi ns em si mesmos, 
mas como instrumentos que, juntamente com 
outras iniciativas, propiciem e induzam as con-
dições para o crescimento.  

Continuam desfavoráveis os demais fatores 
de competitividade sistêmica, entre os quais a 

burocracia excessiva, o custo de infraestrutura e 
logística, a tributação que não estimula a agre-
gação de valor. Tudo isso ainda vai adiar o im-
pulso para uma retomada mais consistente e ro-
busta, além de agravar o processo de desindus-
trialização em curso e suas consequências.

Enquanto o quadro descrito não for reverti-
do, continuaremos, lamentavelmente, reféns do 
curto prazo e da especulação, em contraponto 
à atividade produtiva. O problema é que é im-
possível para uma nação com as características 
da brasileira, como elevado desemprego, cres-
cimento da população ativa e ainda expressiva 
concentração de renda, se desenvolver sem es-
timular a atividade produtiva, na indústria, na 
agropecuária e nos serviços.

Recuperação distante
Que lições podemos tirar da experiência re-

cente na economia brasileira? Esse é o ponto 
que deveria nortear um debate mais qualifi cado, 
menos ideologizado e mais pragmático a respei-
to das políticas econômicas.

Embora o PIB brasileiro do ano de 2017 te-
nha registrado um crescimento de 1% em rela-
ção ao ano anterior, atingindo R$ 6,6 trilhões, 
esse montante é cerca de 6% inferior a 2014, an-
tes da crise 2015/2016. A indústria, que deno-
tou estagnação no ano passado, está em um ní-
vel 9% inferior à mesma base citada. Mais grave 
ainda, os investimentos, que representam o mo-
tor da economia, seguiram em queda em 2017, 
registrando uma retração de 1,8% no ano. Na 
comparação com 2014, a queda é ainda mais ex-
pressiva, atingindo 24%.

O quadro descrito denota que a economia 
brasileira, mesmo tendo voltado a crescer em 
2017, ainda se encontra em um patamar mui-
to abaixo de antes da crise. Ou seja, a recupera-
ção para valer, o que signifi ca retornar ao mes-
mo nível que atingimos antes da crise, ainda de-
penderá de uma aceleração do ritmo de cresci-
mento futuro. 
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A frustração do ajuste

A necessidade de maior equilíbrio fiscal 
leva recorrentemente às medidas de ajuste. A 
opção escolhida tem sido, na maioria das ve-
zes, a de cortar gastos e, diante da dificuldade 
e mesmo impossibilidade em fazê-lo, a dimi-
nuição de dispêndios tem se dado com ênfase 
nos investimentos.

No entanto, as tentativas de ajuste não têm 
atingido o esperado. E isso se deve, entre ou-
tros aspectos, ao efeito da crise na economia 
brasileira desde o final de 2014 até o final de 
2016. Nível de atividade e investimentos em 
queda significam arrecadação menor, não ape-
nas porque empresas faturam menos e indiví-
duos têm a sua parcela de contribuição reduzi-
da pela queda da renda e pelo aumento do de-
semprego. Além disso, na crise aumenta a ina-
dimplência no pagamento de impostos. 

O resultado é que as tentativas de ajuste 
não se viabilizam e pior, a insistência na es-
tratégia é autofágica, implicando cada vez 
mais problemas. Medidas de ajuste, no sen-
tido tradicional, só têm enfraquecido ainda 
mais a atividade produtiva, gerando deterio-
ração maior do quadro das contas públicas. A 

questão fiscal só se resolverá de fato quando 
houver uma retomada da economia. 

Rotas alternativas
É necessário alterar substancialmente a es-

tratégia atual. O primeiro ponto importante é 
quanto ao papel do Estado e dos investimen-
tos públicos, que devem ser anticíclicos, ou se-
ja, se contrapor à restrição de gastos das em-
presas e famílias. Ao contrário do discurso go-
vernamental utilizado como argumento para 
aprovação, ao final de 2016, da Emenda Cons-
titucional (EC) 95, que fixou um teto para os 
gastos públicos, o Estado não pode agir como 
uma empresa ou família, porque tem obriga-
ções que lhe são próprias.

Como alternativas para o enfrentamento 
com seriedade da questão fiscal elencam-se: 

• realizar uma profunda reforma tributá-
ria, simplificando o sistema, corrigin-
do distorções e ampliando o universo 
de tributação, incluindo: eliminar a re-
gressividade na incidência do Imposto 
de Renda; regulamentar a cobrança de 
impostos sobre herança; tributar lucros 
e dividendos;
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• promover uma reforma administrativa vi-
sando aumentar a produtividade do setor 
público, eliminando desperdícios;

• reestruturar, pelos mecanismos de merca-
do, a dívida pública, premiando o longo 
prazo em detrimento do curto prazo, com 
isso diminuindo a pressão sobre os juros;

• promover uma desindexação de preços de 
tarifas e contratos para diminuir o efeito 
inercial da infl ação.

A infl ação e os juros
Há no debate econômico brasileiro contem-

porâneo um falso consenso, uma verdadeira con-
venção, a respeito da necessidade de se manter 
juros elevados no País como principal instru-
mento de combate à infl ação, independentemen-
te da sua origem. O momento em que ganha di-
mensão esse debate no Brasil é peculiar. A infl a-
ção ofi cial medida pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) caiu de 10,7% em 2015 
para 6,3% em 2016 e 3,0% em 2017. Essa impor-
tante redução ao longo dos anos tem dado argu-
mento para o discurso ofi cial e do mercado fi -
nanceiro, gerando interpretações equivocadas. A 
contradição está em imputar toda a redução da 
taxa de infl ação ao que seria um êxito da políti-
ca monetária. Na verdade, três aspectos, além da 
política monetária, ou de juros, explicam a infl a-
ção corrente mais baixa: a recessão, a valorização 
do real e o efeito da boa safra agrícola. Como não 
queremos recessão permanente, nem valoriza-
ção artifi cial da moeda, tampouco fi zemos um 
pacto com São Pedro para garantir chuvas nas 
áreas plantáveis, conviria garantirmos condições 
estruturais mais favoráveis.

O argumento principal, geralmente apresen-
tado pelos defensores da redução da meta de in-
fl ação, é que ela seria elevada para o Brasil. Os 
que o fazem geralmente levam em consideração 
a comparação com outros países que adotam o 
Regime de Metas de Infl ação (RMI). De fato, 
México, Colômbia e Chile têm uma meta de 3% 

Há no debate econômico brasileiro 

contemporâneo um falso consenso 

a respeito da necessidade de se 

manterem juros elevados como 

instrumento de combate à infl ação, 

independentemente de sua origem.

ao ano. Na Tailândia a meta é de 2,5%, enquan-
to no Peru e na Nova Zelândia é de 2%. A exce-
ção é a Turquia, cuja meta é de 5%, mais próxi-
ma da brasileira. 

Porém, o caso brasileiro, afora ser de longe o 
de maior concentração de renda entre todos os 
citados, é o único com um complexo sistema de 
indexação, o que enrijece a formação de preços, 
tornando parte da infl ação inercial, ou seja, a de 
hoje vira piso para a de amanhã, considerando 
as regras de reajuste contratual.

O mundo em desenvolvimento tem uma in-
fl ação média que é o triplo da observada na mé-
dia dos países desenvolvidos. Há componentes 
estruturais na infl ação verifi cada naqueles paí-
ses, muito relacionada a fatores como transfor-
mações demográfi cas, urbanização, mobilida-
de social e mudança de padrões de consumo, 
dentre outros aspectos. São alterações que, em-
bora favoreçam a melhoria da distribuição da 
renda e a expansão do mercado, implicam, por 
outro lado, o encarecimento dos alimentos, de-
rivado do crescimento da demanda, assim co-
mo o aumento do custo da mão de obra e, con-
sequentemente, dos serviços. 

No Brasil criou-se a cultura da elevação das 
taxas de juros como uma espécie de panaceia 
para a estabilização dos preços, sejam suas cau-
sas associadas ou não à demanda. Há muitos fa-
tores mais diretamente ligados à oferta e que, 
por isso, tendem a não responder às medidas 
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de contenção da demanda. Não é por acaso que 
nenhum dos países citados, embora convivam 
com taxas de infl ação anual próximas das verifi -
cadas no Brasil, praticam taxas de juros reais tão 
elevadas quanto as nossas.

No caso brasileiro chama ainda a atenção o 
papel da indexação, que é o reajuste automático 
de preços e contratos baseado na infl ação passa-
da. O Regime de Metas de Infl ação, implementa-
do em 1999, evoluiu pouco desde então. Conti-
nuamos convivendo com metas restritas de infl a-
ção sem alterar a estrutura de formação de preços 
e mesmo a captação das expectativas futuras.

Permanecer refém de uma meta só, descon-
siderando nível de atividades e emprego, por 
exemplo, restringe o raio de ação da política 
monetária. Analogamente ao “Samba de uma 
nota só”, de Tom Jobim e Newton Mendonça, 
almeja-se somente o comportamento dos pre-

ços, sem considerar o nível de atividades ou em-
prego. Como o juro não é um processo neutro, 
favorecendo os mais ricos em detrimento dos 
demais, já passou da hora de um questionamen-
to sério a respeito do modelo, em prol da demo-
cratização da política econômica.

Dívida pública
O Brasil é o único país que ainda mantém 

títulos públicos de curtíssimo prazo que remu-
neram com elevadas taxas de juros, propician-
do ao mesmo tempo rentabilidade e liquidez 
com baixíssimo risco, na contramão da prática 
usual no mercado internacional. Temos carac-
terísticas específi cas do nosso sistema de for-
mação de preços que são fomentadoras e man-
tenedoras da infl ação. É o caso, principalmen-
te, do elevado nível de indexação verifi cado, o 

Esforço de estabilização de 

preços despreza questões 

ligadas à oferta e agrava 

recessão no País. 
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que tende a disseminar os choques localizados 
para outros setores da economia.

Mais do que antecipar uma redução da 
meta de inflação, o que, dadas as condi-
ções atuais, só faria elevar as taxas de juros 
e transferir ainda mais renda para os credo-
res da dívida pública, conviria a discussão e 
implementação de uma política de estabili-
zação de largo prazo que contemplasse: 

• promover uma redução pactuada e gradual da 
indexação da economia. Em um primei-
ro momento desvinculando o reajuste de 
contratos, aluguéis, tarifas e demais preços 
a índices gerais, como o IGP-M, por exem-
plo, substituindo-os por indicadores espe-
cífi cos de evolução de custos de cada setor 
ou modalidade em questão;

• reduzir a indexação do mercado finan-
ceiro. Grande parte da dívida do gover-
no é pós-fixada pela Selic. Como grande 
parte dos títulos da dívida oferece liqui-
dez imediata e correção automática pela 
taxa de juros, há um certo “prêmio” pe-
la aposta na inflação. É o contrário do 

funcionamento do mercado de títulos na 
maioria dos países;

• incentivar o aumento da oferta de produtos 
e serviços, visando minimizar os choques 
de preços. Isso pode ser alcançado com um 
ambiente favorável à expansão dos investi-
mentos, assim como com uso seletivo da 
facilitação de importações para gerar con-
corrência local; 

• fomentar o aumento da produtividade.

Estimular o crescimento
Ao mesmo tempo em que o encarecimento do 

crédito é um empecilho ao investimento e con-
sumo, por outro lado, a solução para o problema 
se apresenta como grande oportunidade. Há um 
enorme mercado potencial no Brasil, reprimido 
pelo custo elevado do crédito e fi nanciamento.

A Selic foi reduzida a menos da metade nos 
dois últimos anos, mas as taxas de juros ao toma-
dor fi nal continuam excessivamente elevadas. As 
taxas de juros para pessoas jurídicas foram reduzi-
das de 21,6% para 16,8% ao ano, enquanto para as 
pessoas físicas, de 43,1% para 31,9% ao ano.

Essas são taxas médias apuradas pelo Ban-
co Central. Como toda média, é distorcida por 
incluir, por exemplo, no caso das pessoas físi-
cas, o crédito consignado. A situação do mer-
cado denota um quadro ainda mais difícil para 
o tomador, do qual são exigidas adicionalmen-
te contrapartidas e garantias que tornam o cré-
dito no Brasil proibitivo.

Destacam-se os custos extraordinários de 
duas modalidades das mais utilizadas, que são 
o cartão de crédito rotativo (334,6% ao ano) e o 
cheque especial (323,0% ao ano). 

Há muito se discutem as causas do eleva-
do custo do crédito no País. O primeiro aspec-
to é que o mercado fi nanceiro é distorcido no 
Brasil pelo fato de o Governo Federal ofere-
cer títulos da sua dívida a taxas de juros mui-
to elevadas, mantendo liquidez. Isso acomoda 
o mercado fi nanceiro que não se interesse em 
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Valorização da taxa de câmbio 

facilita aquisição de bens 

importados e viagens internacionais, 

mas compromete o crescimento 

e torna o País dependente de 

fi nanciamento externo. 

ter mais trabalho e correr mais risco, empres-
tando para os agentes econômicos. O segundo 
aspecto é a oligopolização do mercado, em que 
apenas cinco grandes bancos controlam 86% 
do mercado de crédito.

O enfrentamento do problema, portanto, 
passa por questões relevantes:

• reduzir a taxa de juros básica (Selic), pois 
embora a taxa nominal esteja em queda, a 
taxa real, descontada a infl ação, segue ele-
vada para padrões internacionais;

• reduzir a parcela da dívida pública com li-
quidez diária (overnight), pois isso acomo-
da o sistema fi nanceiro, que não tem inte-
resse em emprestar para os demais toma-
dores que não o Estado;

• reduzir a tributação sobre as operações fi -
nanceiras, que acaba sendo repassada ao 
tomador fi nal;

• estimular a criação de cooperativas de crédito 
para oferecer mais alternativas aos tomadores;

• utilizar o poder dos bancos públicos, que 
respondem por 54% da carteira de crédi-
to, para imprimir maior concorrência no 
mercado de crédito brasileiro.

Câmbio e desenvolvimento
O câmbio é variável estratégica para uma po-

lítica macroeconômica que tenha por alvo o de-
senvolvimento nacional. Contudo, os bancos 
centrais podem ser tentados a valorizar suas 

moedas artifi cialmente, visando resultados de 
curto prazo, como o barateamento das importa-
ções para combater a infl ação. Porém, são van-
tagens que comprometem os cenários de longo 
prazo. No Brasil, sempre que a taxa de câmbio 
se valoriza, provocam-se dois efeitos deletérios 
para a economia, a desindustrialização e a dete-
rioração das contas externas. Isso tem um eleva-
do custo para o desenvolvimento do País.

A valorização da taxa de câmbio (= dólar ba-
rato) é um exemplo típico de escolha que favo-
rece só o curto prazo. Proporciona a aquisição 
de produtos importados e a realização de via-
gens internacionais a um custo baixo, o que é 
sempre muito apreciado por grande parte da 
opinião pública. No entanto, nem sempre fi cam 
claros os seus efeitos, que comprometem o lon-
go prazo, pois roubam crescimento da econo-
mia, tornam-nos mais vulneráveis e dependen-
tes de fi nanciamento externo e menos diversifi -
cados na produção e exportação, excessivamen-
te centradas em commodities.

O apelo à valorização artifi cial da moeda 
é grande no Brasil. A renda da exportação de 
commodities, associada à prática de juros reais 
elevados, proporciona um terreno fértil pa-
ra isso. Os resultados de curto prazo são ine-
gáveis, com o barateamento das importações, 
das viagens e compras no exterior. O problema 
é que esse ganho de curto prazo se esvai nos 
médio e longo prazos, trazendo consequên-
cias danosas para a indústria, que perde teci-
do, deses timula as exportações de manufatu-
rados e o emprego nesses setores, assim como 
deteriora as contas externas.

As condições de competitividade passam pe-
la questão cambial, que, aliada a outros ajustes 
macroeconômicos e práticas inteligentes de po-
líticas de competitividade (industrial, comercial 
e de inovação), permitiria viabilizar a reindus-
trialização, com todos os benefícios do proces-
so: crescimento sustentado, geração de empre-
go, renda e receita tributária, além de equilíbrio 
intertemporal das contas externas.

Riqueza



Petróleo, elemento 
estratégico do 
desenvolvimento

A importância estratégica do petróleo (óleo + gás natural) decor-
re não apenas de sua participação majoritária, tanto na matriz 
energética mundial como na brasileira. O petróleo, fonte de ener-
gia não renovável e fi nita, também é matéria-prima para a fabrica-
ção de centenas de produtos petroquímicos, como plásticos, bor-
rachas, fertilizantes, defensivos agrícolas e uma multiplicidade de 
outros. Portanto, o controle das reservas e da produção do petró-
leo é fundamental para o desenvolvimento e a segurança econômi-
ca, energética e militar das nações. É condição essencial para a so-
berania. Isso explica tensões, disputas, guerras e confl itos em to-
dos os recantos do mundo ao longo da história dessa indústria.

Ricardo Maranhão 

Engenheiro, ex-deputado 

federal, conselheiro do 

clube de Engenharia do 

rio de Janeiro, da Associação 

dos Engenheiros da Petrobras 

(Aepet) e da confederação 

nacional dos Trabalhadores 

liberais Universitários 

regulamentados (cnTU). 

Versão sintética, editada 

e sistematizada da nota 

técnica “Petróleo, Petrobras, 

tecnologia e soberania nacional” 

e do artigo “A Petrobras não é 

padaria”. confi ra as íntegras em 

goo.gl/YQ9ZH4 e goo.gl/VV1sc3

Petróleo, elemento 
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Neste cenário de disputa, verifica-se, de for-
ma inequívoca, um crescente e, ao que parece, 
irreversível protagonismo dos estados nacio-
nais que atuam através de suas companhias. De 
acordo com a Energy Intelligence – PIW TOP 
50 – 2016, se consideradas as 30 maiores com-
panhias petroleiras do mundo, 22 são controla-
das por estados nacionais.

Tabela 1 – Maiores companhias petroleiras do mundo

*Observação: 5 maiores – 4 estatais | 10 maiores – 6 estatais | 15 maiores – 10 estatais | 20 maiores – 
14 estatais | 30 maiores – 22 estatais    

Fonte: Energy Intelligence – Petroleum Intelligence Weekly Top 50 – 2016

Posição 

1ª 

2ª 

3ª 

4ª 

5ª 

6ª 

7ª 

8ª 

9ª 

10ª 

11ª 

12ª 

13ª 

14ª 

15ª 

16ª 

17ª 

18ª 

19ª 

20ª 

21ª 

22ª 

23ª 

24ª 

25ª 

26ª 

27ª 

28ª 

29ª 

30ª 

2015 

1ª 

2ª 

3ª 

4ª 

5ª 

7ª 

8ª 

6ª 

9ª 

10ª 

11ª 

12ª 

13ª 

14ª 

17ª 

16ª 

18ª 

15ª 

20ª 

19ª 

21ª 

22ª 

23ª 

25ª 

26ª 

24ª 

27ª 

28ª 

29ª 

32ª 

2016 

1ª 

2ª 

3ª 

4ª 

5ª 

6ª 

7ª 

8ª 

9ª 

10ª 

11ª 

12ª 

13ª 

14ª 

15ª 

16ª 

17ª 

18ª 

19ª 

20ª 

21ª 

22ª 

23ª 

24ª 

25ª 

26ª 

27ª 

28ª 

29ª 

30ª 

Controle % 

100 

100 

100 

-- 

100 

-- 

69,5 

-- 

50,003 

-- 

-- 

28,7 

100 

100 

100 

-- 

100 

100 

100 

70,86 

100 

100 

30,1 

-- 

68,93 

100 

100 

67 

-- 

100 

Controle 

Estatal 

Estatal 

Estatal 

Privado 

Estatal 

Privado 

Estatal 

Privado 

Estatal 

Privado 

Privado 

Estatal 

Estatal 

Estatal 

Estatal 

Privado 

Estatal 

Estatal 

Estatal 

Estatal 

Estatal 

Estatal 

Estatal 

Privado 

Estatal 

Estatal 

Estatal 

Estatal 

Privado 

Estatal

Companhia 

saudi Aramco 

niOc 

cnPc 

ExxonMobil 

PDVsA 

BP 

rosneft 

shell 

gazprom 

Total 

chevron 

Petrobras 

sonatrach 

KPc 

Adnoc 

lukoil 

QP 

Pemex 

Petronas 

sinopec 

inOc 

nnPc 

Eni 

surgutneftegas 

Ongc 

EgPc 

Pertamina 

statoil 

conocoPhillips 

cnOOc 

País 

Arábia saudita 

irã 

china 

UsA 

Venezuela 

UK 

rússia 

Holanda 

rússia 

França 

UsA 

Brasil 

Argélia 

Kuwait 

EAU

rússia 

Qatar 

México 

Malásia 

china 

iraque 

nigéria 

itália 

rússia 

Índia 

Egito 

indonésia 

noruega 

UsA 

china 

O fator pré-sal

O pré-sal é uma das maiores descobertas de pe-
tróleo no mundo, nos últimos 20 anos. Seu polígo-
no abrange uma área de aproximadamente 150 mil 
km2, incluindo as bacias de Santos e de Campos e 
estendendo-se pelo litoral dos estados de Santa Ca-
tarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. As 
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reservas estimadas, com 90% de probabilidade, são 
de 176 bilhões de barris. Confi rmadas, colocarão o 
Brasil entre as cinco maiores reservas do mundo.

Nova fronteira geológica, com caracterís-
ticas inéditas, a exploração do pré-sal envolve 
grandes desafi os: lâminas d’água de até 2.400 
metros, poços com 8 mil metros de profundida-
de, distâncias da costa que chegam a 340 quilô-
metros, presença de gases, como CO2 e sulfídri-
co, camada de sal de até 2 mil metros. 

Superadas as difi culdades, os poços têm ho-
je altíssima produtividade, de até 40 mil bar-
ris de óleo equivalente por dia ao custo abaixo 
de US$ 8,00/barril, graças a inovações e avanços 
tecnológicos desenvolvidos pela Petrobras.

A companhia mantém na Ilha do Fundão 
(RJ) o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento 
Leopoldo Américo Miguez de Melo (Cenpes), 
onde trabalham cerca de 1.500 empregados, 
1.345 dedicados, exclusivamente, à área de 
P&D. São 306 mestres e 204 doutores.

A companhia tem parcerias com mais de 100 
universidades e instituições de pesquisa nacio-
nais e estrangeiras, assim como com fornecedo-
res de materiais e equipamentos.

Em 2016 foram investidos R$ 1,826 bilhão em 
P&D e depositados 62 pedidos de patentes, sen-
do 24 no Brasil e 38 no exterior. No mesmo ano, 
R$ 76 milhões foram aplicados na capacitação de 
empregados, somando quase 250 mil participa-
ções em cursos de formação e educação conti-
nuada no Brasil e no exterior. Esse esforço deu 
à Petrobras a liderança, reconhecida internacio-
nalmente, na exploração e produção de petróleo 
em águas profundas e ultraprofundas.

Conteúdo local
A indústria do petróleo demanda enormes 

investimentos na aquisição de materiais, equipa-
mentos e serviços. Há décadas, a Petrobras adota 
política orientada para compras no mercado bra-
sileiro, contribuindo para consolidar a indústria 
nacional, gerando inovação, pesquisa e avanços 

graças a inovações e a avanços 

tecnológicos da Petrobras, 

poços do pré-sal têm altíssima 

produtividade, de até 40 mil barris 

de óleo equivalente por dia.

tecnológicos. Tal política não pode ser desconsi-
derada, pois benefi cia o País, gerando empregos, 
renda, tributos e economizando divisas.

Os atuais dirigentes da Petrobras e o Gover-
no Federal, abandonando tradição, investem 
contra o conteúdo local (Lei 12.351/2010), pro-
vocando apreensão, descontentamento e protes-
tos, justifi cados, do empresariado e dos traba-
lhadores. Alegam que a indústria brasileira não 
tem preços, prazos e qualidade.

Não se trata de defender reserva de mercado 
incondicional, mas de se dar preferência à indús-
tria nacional, exigindo-se dela o cumprimento de 
metas. É indispensável garantir às empresas bra-
sileiras condições justas de competição com os 
fornecedores externos. Isso inclui fatores, como 
taxas de juros, prazos de fi nanciamento, escala, 
carga tributária, defi ciências logísticas, apoio go-
vernamental e excesso de burocracia.

Propostas e perspectivas
O Brasil tem quase tudo para ser uma po-

tência energética mundial. Com a descoberta 
do pré-sal, o País conta com reservas monu-
mentais de óleo e gás natural, de boa qualida-
de, exploradas com competência e em ritmo 
adequado. Temos o controle da produção e a 
liderança tecnológica para essa operação.
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Excluindo o carvão, com jazidas modestas e 
qualidade não ideal, são amplas as nossas possi-
bilidades no aproveitamento das demais fontes 
de energia. O potencial hidroelétrico é enorme, 
ainda não totalmente aproveitado.

Há condições excepcionais para o aprovei-
tamento do sol, sobretudo no Nordeste. Os va-
lores de irradiação solar global média brasileira 
se situam entre 1.200 e 2.400 kWh/m2/ano, bem 
acima da média da Europa. 

As jazidas de urânio estão entre as dez maiores 
do mundo. Ventos intensos, no Nordeste e no Sul, 
têm ensejado a construção de grandes parques eóli-
cos, com expansão notável na capacidade de geração.

O País dispõe de milhões de hectares de ter-
ras agricultáveis, para sustentar um pujante supri-
mento de energia, oriunda da biomassa, na produ-
ção de etanol e biodiesel. Também de eletricidade, 
a partir do bagaço de cana e outros resíduos.

Tudo isso, no entanto, depende de uma política 
energética bem formulada, coerente com o inte-
resse nacional. Uma política responsável, que con-
sidere a necessidade de preservar o meio ambien-
te. Orientada para exigir dos agentes econômicos 
esforço na geração de tecnologia. Os elevados in-
vestimentos, decorrentes da expansão energética, 
devem ser aproveitados na formulação de política 
industrial que fortaleça a engenharia e a indústria 
nacionais. Para isso, é fundamental manter as exi-
gências de conteúdo local (tabela 2).

Tabela 2 – Brasil – Matriz energética

Fonte de energia

Óleo e derivados 

gás natural 

carvão mineral 

Urânio 

Energia hidrelétrica 

lenha e carvão vegetal 

Produtos da cana-de-açúcar

Outros renováveis 

Total

Participação 
(em %)

37,3 

13,7 

5,9 

1,3 

11,3 

8,3 

16,9 

5,3 

100,0

Fonte.: EPE – Balanço Energético Nacional (BEN) – 2015
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Apesar da trajetória de sucesso, a Petrobras ho-
je corre riscos. A atual administração, à frente da 
companhia desde junho de 2016, é composta, so-
bretudo o seu Conselho de Administração, majori-
tariamente por executivos do mercado fi nanceiro, 
com forte orientação neoliberal e visão fi nancista.

Identifico no Plano de Negócios e Ges-
tão (PNG) e no Planejamento Estratégico 
(PE) para o período 2017-2021 equívocos que 
comprometem, gravemente, o futuro da em-
presa. Destaco:

• a redução da participação da companhia 
no segmento de gás natural, sabidamen-
te o combustível de transição do óleo para 
uma indústria mais limpa e sustentável. A 
companhia vendeu, para a japonesa Mitsui, 
49% de sua participação na Gaspetro, sub-
sidiária associada às empresas estaduais 
distribuidoras de gás natural. Incluiu no 
plano de desinvestimentos os campos de 
Azulão e Juruá, na Amazônia. Anunciou 
a alienação de suas instalações de distri-
buição de gás no Espírito Santo, dentre 
outras iniciativas. 

• O abandono da área petroquímica, que 
agrega valor ao óleo/gás, com a geração 
de centenas de produtos, além de permi-
tir o aproveitamento do óleo, cuja deman-
da tende a diminuir, a longo prazo, por im-
posições ambientais. Estão em processo de 
alienação as subsidiárias integrais Petroquí-
mica Suape e Companhia Integrada Têxtil 
de Pernambuco (Citepe), cuja venda se pre-
tende fazer por US$ 385 milhões (cerca de 
R$ 1,19 bilhão), empresas nas quais a Petro-
bras investiu mais de R$ 8 bilhões. Também 
foi anunciada a venda da participação da 
Petrobras na Braskem.

• A saída do setor dos biocombustíveis (eta-
nol e biodiesel), produtos cuja expressão 

Petrobras sob risco
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Tabela 3 – Investimentos

Ano

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Total

Em bilhões  (US$)

45,1 

42,0 

40,8 

45,1 

34,8 

207,8 

Fonte: Petrobras – Relatórios de Atividades – 
Notas Explicativas

Plano de negócios e Planejamento 

Estratégico previstos para o 

período 2017-2021 contêm graves 

equívocos, que comprometem o 

futuro da companhia. 

econômica tende a aumentar, na busca de 
energias mais limpas. O etanol preserva 
o mercado da Petrobras, pois compensa 
a redução no consumo de gasolina. Em 
2015 foram vendidos nada menos de 17,9 
bilhões de litros de etanol. O biodiesel, 
além dos benefícios ecológicos, gera em-
prego e renda, também permitindo de-
senvolver a agricultura familiar. Reduz as 
importações de diesel. Hoje já adicionado 
ao diesel mineral à razão de 8%, chegará 
a 10% em 2019. O consumo de biodiesel 
atingiu 3,8 bilhões de litros em 2016. Tra-
ta-se de mercado garantido, pois a adição 
é obrigatória por lei. O abandono dos bio-
combustíveis ignora, também, os com-
promissos assumidos pelo Brasil na Con-
ferência de Paris e os programas de incen-
tivos do Governo Federal.

• A política de preços alinhados aos inter-
nacionais desconsidera vantagens com-
petitivas do Brasil, sua realidade social 
(níveis salariais, Índice de Desenvolvi-
mento Humano – IDH, baixo consumo 
relativo de energia, renda per capita). 
As decisões adotadas estão provocando 
grandes perdas de mercado, benefician-
do concorrentes, e ociosidade no parque 
de refino da Petrobras, que está traba-
lhando com 77% de sua capacidade, con-
tra 100% em 2015.

• A quebra da integridade da companhia, 
resultante da pretendida venda de sub-
sidiárias, como a Liquigás e a Petrobras 
Distribuidora, e de malhas de gasodutos 
e terminais com restrições para a movi-
mentação de produtos.

• A orientação para transformar a Petrobras 
em empresa não integrada, com foco na 
produção de óleo e gás.

• A venda das unidades produtoras de ferti-
lizantes nitrogenados agravará a dramática 
dependência do agronegócio brasileiro de 
insumos, cuja produção é hoje fortemente 
oligopolizada por multinacionais.

• Os sucessivos programas de incentivo ao 
desligamento voluntário (PIDVS). A pró-
pria empresa admite a possibilidade de di-
fi culdades para repor mão de obra expe-
riente devido às saídas precipitadas.

Situação fi nanceira 
A Petrobras não está falida. É a maior em-

presa brasileira, décima maior petrolífera 
do mundo. Continua sólida, solvente, com 
extraor dinária capacidade de gerar caixa, 
desfrutando da confiança dos mercados fi-
nanceiros, nacional e internacional. Fatos de-
monstram isso categoricamente:

• A produção de óleo vem batendo recordes 
sucessivos. Em 2016, a Petrobras superou 
recorde histórico anual na produção de pe-
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Ativo

Petrobras chile Distribucion (PcD)

campos de iara / lapa / Termo Bahia 

campos de Baúna / Tartaruga Verde 

campo de carcará (Pré-sal) (Bm-s-8)

nova Transportadora sudeste

refi naria nansei sekiyu (Japão)

Petroquímica suape / citepe

gaspetro (49%)

guarani

Petrobras Argentina (Pesa)

Grupo estrangeiro

southern cross group

Total

statoil

Brookfi eld

Taiyo Oil company

Alpek

Mitsui

Tereos

Pampa

Valor (US$ milhões)

380

2.250

Barrada na Justiça

2.500

5.100

165

385

1,9 bilhão

202

897

Tabela 4 – Investimentos

Fonte: Fatos Relevantes

tróleo. Ao colocar títulos no mercado in-
ternacional, há fi rme interesse em adquirir 
quantidades muito superiores às ofertadas. 
O perfi l da dívida já foi alongado, de cinco 
para 7,5 anos, e pode ser melhorado ainda 
mais. Pagamentos foram antecipados jun-
to ao Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES), em 28 de 
novembro e em 23 de dezembro de 2016, 
no montante de R$ 20 bilhões. Em 2016, 
a Petrobras conseguiu a façanha de tomar 
recursos com vencimento para 100 anos. 

• A dívida pode ser solucionada até mes-
mo sem a necessidade de vender ativos. 
A Petrobras tem créditos superiores a 
R$ 12 bilhões junto ao Sistema Eletro-
bras e, também, com a União no contra-
to de cessão onerosa. 

• As multinacionais têm dívidas meno-
res porque não têm reservas nem bons 
projetos. O endividamento da Petrobras 
é positivo, pois aumenta a geração de 
caixa, os lucros futuros, gera empregos, 
renda e tributos.

• A Petrobras descobriu imensas jazidas no 
pré-sal. Tem enorme mercado, com con-
sumo moderado e crescente. Para produ-
zir no pré-sal, investiu US$ 207,8 bilhões 
entre 2010 e 2014, US$ 41,56 bilhões/ano, 
conforme tabela 3. 

Plano de desinvestimentos
A direção da Petrobras concebeu um plano 

para venda de ativos no valor de US$ 34 bilhões 
até 2021. Na realidade, uma privatização disfar-
çada, sob o eufemismo de “parcerias estratégi-
cas”.  Essas incluem campos de petróleo em pro-
dução, terrestres e submarinos, participações 
na petroquímica, usinas de biodiesel e etanol, 
fábricas de fertilizantes, redes de dutos, usinas 
termoelétricas, terminais de GNL, instalações 
no exterior. A ousadia chega à venda de subsi-
diárias integrais, lucrativas, praticamente sem 
passivos, como a Liquigás e a BR Distribuidora. 
Nem mesmo campos gigantes, com reservas de 
bilhões de barris, no pré-sal, como Carcará, La-
pa e Iara, fi cam fora desse processo equivocado 
e entreguista, que se dá no pior momento: em 
conjuntura recessiva, de desemprego, com pre-
ços do óleo e dos ativos deprimidos. 

Sobre o Plano de Desinvestimentos, desta-
que-se ainda que:

• é desnecessário. A dívida pode ser alonga-
da e paga sem despojar a companhia de 
ativos, estratégicos, geradores de caixa.

• É irregular e ilegal. Faltam transparência, 
obediência a ditames constitucionais, zelo 
pelo patrimônio público.

• É desnacionalizante e entreguista, com 
transferência do patrimônio nacio-
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nal ao capital estrangeiro. As operações 
concluí das ou anunciadas implicam a 
entrega de ativos para grupos estrangei-
ros, conforme tabela 4.

• É dissimulado por pretender confundir au-
toridades e a sociedade com falsos conceitos 
e eufemismos como “parcerias estratégicas”.

• É desprovido de visão estratégica, tirando 
da Petrobras a condição de empresa inte-
grada, afastando-a da petroquímica, dos 
biocombustíveis e enfraquecendo sua par-
ticipação no mercado de gás natural.

• É sem sensibilidade social, contribuin-
do para o desemprego e fechamento de 
unidades de produção em regiões ca-
rentes, desprestigiando a engenharia e a 
indústria nacionais.

• É descuidado e desatento com a seguran-
ça energética do País, transferindo para o 
exterior o controle e as decisões sobre ins-
talações vitais para nossa soberania, como 
redes de dutos com milhares de quilôme-
tros e terminais marítimos para movimen-
tação de combustíveis.

• Técnicos do Tribunal de Contas da União 
(TCU) identifi caram diversas ilegalidades 
e irregularidades na venda de ativos, tais 
como vícios de legalidade formal e mate-
rial e violação do princípio da legalidade e 
falta de transparência.

• O esquartejamento da empresa, quebrando 
sua integridade e reduzindo o seu tama-
nho, compromete o futuro da Petrobras, 
uma vez que integração e porte são requi-
sitos essenciais para o êxito e a sobrevivên-
cia de uma petroleira.

• As privatizações ameaçam a segurança 
energética do País e criam monopólios 
privados estrangeiros. Além disso, agra-
vam a desnacionalização da economia. 
Podem trazer retrocessos tecnológicos. 

• Os monopólios criados, concentrando o 
poder econômico, prejudicam o consumi-
dor, elevando os preços.

• O processo resulta na entrega do merca-
do da Petrobras para concorrentes, reduz a 
sua receita, lucros e a capacidade de paga-
mento da dívida.

• Considerem-se, também, prejuízos para a 
engenharia e a indústria brasileiras, desem-
prego, desequilíbrios no balanço de paga-
mentos, com incremento nas remessas de 
lucros, fraudes cambiais e tributárias e per-
das para os acionistas minoritários.

• A entrega de campos de petróleo pode le-
var à produção predatória, com esgota-
mento precoce das jazidas, riscos de aci-
dentes e prejuízos ambientais.

• O Estado nacional perde o controle so-
bre a produção de recurso não renová-
vel e estratégico.

• O  agronegócio torna-se mais dependen-
te das multinacionais, produtoras de insu-
mos e atravessadoras na comercialização 
dos produtos.

Política de preços 
equivocada

Questão que merece atenção é a política de 
preços que passou a ser praticada recentemente 
pela Petrobras, de paridade com preços interna-
cionais. O atual presidente da companhia, pro-
curando justifi car a regra adotada por sua admi-
nistração, fez comparação esdrúxula do petró-
leo com o trigo. Deu explicação simplória, re-
ducionista: quando os preços do trigo sobem no 
exterior, é necessário reajustar o valor do pão.

Essa política de preços, de orientação entre-
guista, está prejudicando não apenas a revenda, 
constituída por milhares de empresários brasi-
leiros, mas também milhões de consumidores, a 
economia do País e a própria Petrobras. 

Os preços elevados desgastam a imagem da 
companhia, pois a quase totalidade da popula-
ção não sabe que essa recebe menos de 25% do 
valor pago pelo consumidor, que inclui mais de 
50% de tributos.
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Política de preços adotada pela atual gestão da Petrobras  

desorganiza o mercado e confunde consumidores. 

Tal política somente favorece as grandes dis-
tribuidoras privadas, importadores de deriva-
dos e fornecedores estrangeiros, notadamente 
os norte-americanos, pois cerca de 82% das im-
portações brasileiras de diesel são provenientes 
dos Estados Unidos.

Em 2017 foram nada menos de 127 altera-
ções nos preços nas refi narias, desorganizando 
o mercado, confundindo revendedores e con-
sumidores. As distribuidoras se aproveitam das 
frequentes mudanças de preços para aumentar 
seus lucros, com prejuízos para a revenda. Essa 
política é uma velha aspiração das companhias 
multinacionais, que desejam globalizar os pre-
ços do petróleo, derivados e gás natural, des-
considerando as peculiaridades de cada país.

Será razoável submeter os consumidores e 
a economia brasileira aos preços internacio-
nais, sabidamente voláteis, sensíveis a fato-
res múltiplos sobre os quais não temos qual-
quer controle? Por que preços internacionais, 
se não temos salários, renda per capita, IDH 
nivelados aos dos países ricos? O que tem o 
consumidor brasileiro a ver com as tensões 
no Oriente Médio, os furacões no Caribe e 
nos EUA, as disputas internas na Arábia Sau-
dita? Temos, no Brasil, invernos severos, ne-
vascas, temperaturas de até 50 graus negati-
vos? Devemos punir os consumidores brasi-
leiros pelas elevações de preços decorrentes 
de crescimentos sazonais da demanda?

O Brasil é um grande produtor de petróleo, a 
custos inferiores aos vigentes no mercado inter-
nacional, e pode se aproveitar desse fato, dando 
competitividade a sua economia, benefi ciando os 
consumidores e remunerando adequadamente a 
Petrobras e demais agentes da cadeia. Preços ex-
cessivamente elevados de energia – e o petróleo é 
a maior fonte primária no Brasil – tiram a com-
petitividade da economia nacional, já tão sacrifi -
cada por juros extorsivos, pesada carga tributária 
e graves defi ciências de logística. Ademais, redu-
zem a demanda, já impactada negativamente por 
forte recessão.

Impactos indesejáveis

Após pouco mais de um ano da vigência 
da nova política de preços internos pareados 
aos internacionais, verifi ca-se maciça importa-
ção de diesel e gasolina – foram 200 milhões de 
barris no período entre janeiro e novembro de 
2017 –, combinada com o absurdo ainda maior 
de uma ociosidade de mais de 25% no parque 
de refi no nacional. Além disso, as exportações 
de óleo cru dispararam, deixando o País de se 
benefi ciar com o valor agregado proporciona-
do pelo refi no. Isso lhe custou, nos últimos 12 
meses, cerca de US$ 8 bilhões em importações. 

Os dados da Agência Nacional do Petróleo 
(ANP) mostram que os preços da gasolina au-
mentaram 9,40% em 2017, quatro vezes mais do 
que a infl ação (2,07% pelo INPC). No GLP, pro-
duto de amplo consumo pela população mais 
pobre, o sacrifício é ainda maior, traduzido em 
uma majoração superior a 16,30%, já desconta-
da a infl ação. É hora de rever essa insensata po-
lítica, sem prejudicar a Petrobras – e isso é pos-
sível –, em benefício de nossa economia.
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O novo governo que assumirá em janeiro de 2019 terá pe-
la frente um desafi o gigantesco. Além da necessária continuida-
de da busca do equilíbrio das fi nanças públicas, precisará ado-
tar um poderoso instrumento de gestão que foi abandonado há 
mais de três décadas em nosso país, o planejamento. A falta de 
um planejamento consistente e de longo prazo é, sem dúvida, 
um dos maiores, senão o maior problema do Brasil atualmente.
O longo período de infl ação elevada desestruturou a economia 
brasileira e instaurou o planejar para o dia seguinte, que represen-
tou o fi m do planejamento estratégico das prioridades nacionais.  

José roberto Bernasconi

Engenheiro e advogado, 

é ex-presidente do instituto de 

Engenharia de São Paulo e do 

Sindicato nacional de Arquitetura 

e Engenharia consultiva (Sinaenco) 

versão sintética e editada 

da nota técnica “infraestrutura: 

planejamento e boa 

engenharia para o crescimento 

sustentável do Brasil”. confi ra 

íntegra em goo.gl/dYcFJ8

Voltar a crescer 
exige planejamento
Voltar a crescer 
Projeto
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Com a hiperinfl ação, mais importante do que 
planejar era concluir rapidamente o empreen-
dimento, a qualquer custo. Isso condicionou a 
cultura da sociedade brasileira até hoje.

Sem planejamento, surgem as improvisa-
ções e as soluções mágicas, destinadas, em te-
se, a acelerar o processo de contratação e exe-
cução de obras. Uma delas foi a adoção, em 
2011, do Regime Diferenciado de Contratação 
(RDC) que, em sua modalidade contratação 
integrada, permite ao governo contratar em-
preendimentos até bilionários com base ape-

nas em um anteprojeto. Empregado para a rea-
lização das obras necessárias à realização da 
Copa 2014 e das Olimpíadas 2016, o RDC re-
sultou em obras inacabadas ou concluídas em 
prazo e valor muito superiores ao previsto.   

Um dos exemplos marcantes da falta de pla-
nejamento é o da Refi naria Abreu e Lima (PE), 
iniciada praticamente sem projeto em 2005, 
com custo estimado em US$ 2,5 bilhões e cujo 
orçamento previsto atual é de US$ 18 bilhões, 
sem prazo para terminar. E as obras de trans-
posição das águas do Rio São Francisco, inicia-
das em 2007, com custo estimado em R$ 4,8 
bilhões e previsão de inauguração em 2012.  
Ainda não concluído totalmente, o empreen-
dimento já tem custo previsto pela Controla-
doria-Geral da União (CGU) de R$ 20 bilhões.

Planejar significa pensar antes para fazer 
melhor; estabelecer as prioridades para um 
horizonte temporal de pelo menos três déca-
das à frente. Muitos países planejam suas prin-
cipais prioridades estratégicas para os 50 anos 
seguintes e executam o planejado degrau a 
degrau, ajustando o que for necessário ao lon-
go do tempo. Dedicam até mais de dois anos 
à elaboração dos projetos de arquitetura e de 
engenharia, devido à consciência sobre a im-
portância dessa etapa para a boa execução de 
um empreendimento público. Em outras pa-
lavras, é preciso executar o planejamento de 
Estado e não de governo.

Busca-se superar a falta de recursos apelan-
do aos capitais privados, por meio das parce-
rias público-privadas, das concessões e priva-
tizações, entre outras iniciativas, a fi m de eli-
minar os gargalos de infraestrutura e retomar 
o crescimento da economia em bases mais 
consistentes e duráveis. Mas, também para is-
so, é preciso planejar, realizar estudos comple-
xos, para defi nir como, o que, quanto e quando 
transferir serviços e empreendimentos públi-
cos, de forma atrativa para investidores nacio-
nais e internacionais e, ao mesmo tempo, pre-
servando os interesses do Estado.
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Projeto executivo 
é estratégico

O projeto executivo, contratado de forma in-
dependente da construção, pela melhor solução 
técnico-econômica e com prazo adequado ao seu 
desenvolvimento, permite ao contratante saber o 
que está contratando; à construtora, conhecer o 
que precisará executar, em qual prazo e a que cus-
to; à fi scalização e ao gerenciamento da execução 
das obras – feitos por empresa independente em 
relação à construtora e à autora do projeto –, per-
mite saber o que precisará ser fi scalizado e geren-
ciado. E, com o projeto executivo em mãos, os ór-
gãos de fi scalização e controle externo conhecem 
em detalhes o que deverão fi scalizar.

É importante que a nova administração fe-
deral aproveite as lições do nosso passado re-
cente para mudar a fi losofi a gerencial e de con-
tratação de obras públicas no Brasil. Com uma 
economia em crise e com poucos recursos em 
caixa, o governo não pode se dar ao luxo de gas-
tar com obras superfaturadas, inacabadas e que 
estouram prazos e orçamentos, por falta de pla-
nejamento e de um projeto de engenharia com-
pleto e de qualidade. É preciso dar um basta aos 
ciclos econômicos denominados “voos de gali-
nha”, que marcaram as décadas de 1980 e 1990, 

interrompidos apenas em breve período da pri-
meira década dos anos 2000 e que custam caro 
ao setor de engenharia e ao País.

Horizonte necessário 
e possível

Em virtude da crise econômica iniciada em 
2014, muitas empresas de engenharia de projeto 
brasileiras foram forçadas a reduzir atividades e 
a demitir pessoal qualifi cado, boa parte profi s-
sionais experientes, com mestrado, doutorado 
e até pós-doutorado, enquanto outras fecharam 
as portas ou foram vendidas a empresas inter-
nacionais, num processo de desnacionalização 
de um setor estratégico para o País.

Para mudar essa situação – algo que a socieda-
de vem cobrando de forma cada vez mais intensa 
–, o Brasil precisa voltar a utilizar o planejamento 
como fator essencial à boa gestão pública. A ado-
ção dessas recomendações é fundamental para a 
obtenção de obras corretamente projetadas e exe-
cutadas, com qualidade, no prazo e ao custo pre-
vistos. Assim, pode-se começar a restaurar a con-
fi ança da sociedade brasileira, dos investidores na-
cionais e estrangeiros e a mostrar ao mundo que o 
País pode crescer, com planejamento e com enge-
nharia de qualidade, de forma sustentável.

governo não pode se dar ao luxo de gastar com obras superfaturadas ou que estouram prazos por falta de recursos.
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As obras que 
param o Brasil

Uma constante preocupação dos engenheiros (e de toda a sociedade 
brasileira) – os prejuízos econômicos, sociais e operacionais 
oriundos da paralisação de obras públicas – tem ganhado contornos 
dramáticos. Seja pelos efeitos colaterais de investigações policiais 
e processos judiciais, seja pela crise fi scal que assola governos nos 
três níveis federativos, o quadro tem se agravado aceleradamente 
e, portanto, são cada vez mais críticas suas consequên cias para 
o País. Segundo publicação do jornal O Estado de S. Paulo, na 
seção de Economia e Negócios (3 de julho de 2016), há cerca 
de 5 mil obras públicas paralisadas no País. Esse número inclui 
obras sob responsabilidade dos governos federal e estaduais, 
conforme levantamento dos respectivos Tribunais de Contas.

Carlos Monte 

Engenheiro, é coordenador 

técnico do projeto cresce Brasil 

+ Engenharia + Desenvolvimento 

versão editada e sintética 

da nota técnica “obras 

paralisadas no Brasil”. confi ra 

íntegra em goo.gl/xtSvrA
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De acordo com  levantamento do TCU pu-
blicado em  julho de 2016, há 2.214 obras pú-
blicas paralisadas no Brasil, com valor estima-
do de R$ 16 bilhões. Esse número refere-se a 
obras executadas apenas por órgãos da admi-
nistração federal.

Durante a cerimônia de lançamento da Fren-
te Parlamentar Mista da Engenharia, Infraestru-
tura e Desenvolvimento Nacional, realizada no 
dia 22 de novembro de 2016 na Câmara dos De-
putados, o deputado federal José Silva (SD-MG) 
mencionou que existem cerca de 1.500 obras 
que serão examinadas.

Desde 2017 estão em curso ações de uma 
Comissão Externa em diversos estados brasi-
leiros. Em recente entrevista à Rádio Câma-
ra, o deputado José Silva forneceu as seguin-
tes informações:

• segundo levantamento da Caixa Econô-
mica Federal e do Tribunal de Contas da 
União, somente 7% dos contratos e convê-
nios assinados com a Caixa estão em con-
dições de normalidade e 63% das obras 
apresentam irregularidades;

• as falhas podem ser atribuídas em gran-
de parte à falta de um sistema de acom-
panhamento e à ocorrência de projetos 
malformulados;

• 10% das obras estão paradas por falta de li-
cenciamento ambiental;

• vários órgãos públicos possuem sistemas 
de acompanhamento de obras, mas esses 
não convergem entre si.

De modo geral, poderíamos resumir as cau-
sas desse descalabro em quatro grupos princi-
pais: 1) falhas na elaboração dos projetos (au-
sência de estudos de viabilidade, falhas nos pro-
jetos básicos e executivos, falta de licença am-
biental); 2) escassez de recursos fi nanceiros; 3) 
problemas na administração das obras (concor-
rências e contratos malformulados, falhas na 
fi scalização das obras, problemas com as em-
presas executoras das obras); 4) problemas ad-
ministrativos (mudança de planos das novas ad-
ministrações eleitas em substituição às anterio-
res que deram início às obras).

Há soluções
O deputado José Silva indica medidas que 

poderiam, ao menos, atenuar o problema: 
• planejamento, estudo de viabilidade e pro-

jeto executivo antes do início de cada obra;
• “Caderno de Boas Práticas”, que passaria a 

ser parte integrante de todos os contratos 
de obras;

• monitoramento das obras com o uso de 
imagens de satélites;

• Cadastro Único de Obras a ser usado por 
todos os órgãos envolvidos na contrata-
ção e fi scalização. 

Engenharia para 
retomada das obras

Há diretrizes de engenharia cuja adoção po-
de contribuir sensivelmente para a reversão do 
atual cenário em benefício do País. A contrata-
ção e realização de uma obra deve ser precedida 
de estudos detalhados de natureza técnica, eco-
nômica e fi nanceira. A primeira etapa é o estudo 
de viabilidade, em que são confrontadas as pos-

Falhas na elaboração dos 

projetos, falta de licença ambiental, 

escassez de recursos fi nanceiros, 

contratos malformulados 

são principais motivos da 

interrupção de obras e projetos.
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síveis alternativas a serem adotadas. A segun-
da é a preparação dos projetos básico e exe-
cutivo, esse último cobrindo detalhadamen-
te todas as etapas de realização das obras. 
Todos os subprojetos devem incluir o de-
talhamento de custos de equipamentos, 
materiais, mão de obra, bem como os 
cronogramas de execução dos servi-
ços componentes das diferentes fa-
ses da obra.

É imprescindível que o pro-
jeto executivo não seja modi-
ficado, mantendo-se a sua 
integridade desde o início. 
Também o projeto am-
biental a ser analisado 
pelos órgãos competen-
tes deve ser executado e 
submetido a aprova-
ção prévia e seus cus-
tos incluídos no cál-
culo do custo com-
pleto da obra.

É fundamental que antes do lançamento 
da concorrência pública sejam identifi cados e 
comprometidos os recursos fi nanceiros para a 
completa realização da obra, até o seu término.

A obra a ser executada fi cará inevitavelmen-
te prejudicada pela inexistência parcial ou total 
dos recursos fi nanceiros necessários, sejam eles 
receitas próprias da administração direta que 
vai contratar a obra ou obtidos de fontes exter-
nas de fi nanciamento (bancos públicos de fo-
mento, instituições bancárias privadas, organis-
mos internacionais), onerosos ou a fundo per-
dido. Como já visto, essa é a segunda causa mais 
comum de paralisações de obras.

A administração
Todo cuidado deve ser tomado para assegu-

rar a devida adequação dos termos da concor-
rência – e, posteriormente, dos contratos assi-
nados –, visando não deixar brechas para a pro-

posição pelas empresas contratadas de pleitos 
futuros, alegando a não inclusão nos contratos 
fi rmados de alguma parte dos serviços necessá-
rios à correta execução.

Esses são os chamados claims, que resultam 
em reivindicações, aumentos de custos e con-
sequentes atrasos. É fundamental que seja fei-
ta fi scalização do contrato por entidade dotada 
da indispensável competência, seja ela formada 
por profi ssionais da estrutura governamental ou 
por empresa terceirizada.

Cabe ainda o contínuo exame da situação 
econômico-fi nanceira da contratada e a inclu-
são no contrato de penalidades a serem impos-
tas por atrasos e interrupções, bem como de 
cláusula que permita a substituição da empresa 
em caso de ocorrência de algum desses eventos.

Outra possibilidade a ser considerada para 
minorar os riscos é a contratação de uma apóli-
ce de seguro de desempenho para cobrir a qua-
lidade da execução (performance bond).

no País há cerca de 5 mil obras públicas paralisadas.
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A participação do Estado brasileiro no capital da Empresa Brasileira de 
Aeronáutica (Embraer) encontra-se gerida pelo Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social (BNDES) e monta a 5,37% do capi-
tal votante, situando-se entre os cinco maiores acionistas da empresa. 
Além do poder como articulador político com os protagonistas da as-
sembleia de acionistas da Embraer, o BNDES ainda provê recursos que 
somam cerca de U$$ 20 bilhões em fi nanciamento às exportações de 
aeronaves entre 1997 e 2017. Além da participação indireta como acio-
nista, o Estado brasileiro dispõe de ação de classe especial (golden share).

Marco Aurélio C. Pinto

Engenheiro, é professor 

da universidade Federal 

Fluminense (uFF) 

versão sintética e editada da 

nota técnica “venda de controle 

acionário da Embraer para 

Boeing: contexto e desafi os 

para o governo brasileiro”. confi ra 

íntegra em goo.gl/6AhWw3

tecnologia

Embraer e Boeing:
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contexto e desafi os para o Brasil

Esse instrumento permite ao Estado poder 
de veto sobre questões que afetem a vinculação 
tecnológico-industrial da empresa com o terri-
tório brasileiro.

A Embraer é atualmente uma organização 
que combina competências tecnológicas com 
grande efi cácia comercial. Citam-se como fato-
res cruciais de sucesso documentado na literatu-
ra sobre a empresa: (i) inteligência de mercado 
e rede internacional de vendas e atendimento ao 
cliente; (ii) tecnologia de projeto de aviões utili-

zando técnicas de projeto digital em rede com in-
tegradores de primeiro nível; (iii) técnicas de fa-
bricação, incluindo arranjos físicos em células, 
fornecimento contínuo, controle de processos, 
entre outras; e (iv) suporte do Estado brasileiro 
mediante subsídios tecnológicos e condições de 
fi nanciamento (prazos e taxas) às vendas.

No entanto, a cadeia produtiva da Embraer 
no Brasil pode ser considerada muito pequena 
em comparação ao potencial de desenvolvimen-
to das competências locais. A isso alia-se, nega-
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tivamente, o pequeno porte relativo das cerca de 
50 fi rmas nacionais dedicadas a segmentos in-
dustriais aeronáuticos de baixo valor adicionado.

Ainda que a Embraer protagonize importan-
te mercado dual – uso em defesa e civil –, cum-
pre ao Estado brasileiro negociar, com base na 
inteligência de suprimento disponível na Boeing, 
nichos no universo de global sourcing aeroespa-
cial onde competências empresariais brasileiras 
poderiam atuar.

A Embraer pode ser considerada uma joia 
da Coroa que atua no segmento de defesa co-
mo fonte de inovação, mas fi nancia atividades 
através do sucesso comercial. No entanto, essa 
joia da Coroa até hoje atuou em uma ilha, isola-
da no Atlântico Sul e distante dos complexos in-
dustriais-militares europeu e norte-americano.

uma alternativa frustrada 
Em outubro de 1999, um consórcio forma-

do por empresas do complexo industrial-tec-
nológico francês (Aérospatiale Matra, Dassault 
Aviation, Th omson-CSF e Snecma) adquiriu 
20% do capital da Embraer. O grupo Bozzano-
-Simonsen+Previ+Sistel havia adquirido o con-
trole da Embraer apenas cinco anos antes.

Como a Aeronáutica não fora consulta-
da sobre a transação, a despeito da existência 
da golden share, instauraram-se investigações 

confi denciais sobre o curso da venda, cujo re-
latório foi remetido pela Aeronáutica à Procu-
radoria-Geral da Fazenda Nacional, ao Con-
selho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade) e à Advocacia-Geral da União (AGU). 
Afi rmava-se que a negociação seria prejudicial 
para o País, tanto comercialmente quanto so-
bre o poder aéreo brasileiro. 

A negociação com o Governo Federal à épo-
ca resultou na interrupção das tentativas fran-
cesas de adquirirem o controle da Embraer, não 
obstante não se tenha imposto judicialmente 
cláusula de direitos especiais. Nesses termos, a 
negociação já liquidada dos 20% de participa-
ção de fi rmas francesas foi acatada. 

Efeitos da reestruturação 
societária de 2006

Com a reestruturação societária de 2006, ao 
mesmo tempo em que se permitiu a saída do 
controlador (Bozzano-Simonsen), diminuiu ain-
da mais a infl uência das fi rmas francesas sobre as 
decisões da empresa.

À época, a Embraer aprofundou inserção nos 
mercados de capitais, mediante pulverização 
acionária. Em seguida, em oferta pública global, 
venderam-se ações dos controladores da empre-
sa. Coordenada por banco de investimentos nor-
te-americano, a oferta atraiu interesse de fundos 
de investimento nacionais e internacionais.

Para que o limite de 40% de participação de 
estrangeiros fosse respeitado, o estatuto da em-
presa defi niu que cada acionista só poderia acu-
mular 5% dos votos nas assembleias e que os es-
trangeiros, em conjunto, não poderiam ultra-
passar 40%, independentemente da quantidade 
de ações que cada grupo detivesse.

Às vésperas do anúncio de intenção de 
compra da Embraer pela Boeing, em 2018, os 
estrangeiros detinham cerca de 85% do capi-
tal total da companhia. Na ocasião, ações da 
empresa encontravam-se cotadas em torno 
de R$ 16,00 o lote. Nos dias que se seguiram 

Embraer pode ser considerada 

joia da coroa que atua no 

segmento de defesa como fonte 

de inovação, mas fi nancia atividades 

através do sucesso comercial.
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houve rápida valorização de cerca de 30% so-
bre o valor financeiro investido. Dado que o 
maior preço histórico atingido pela Embraer 
foi de cerca de R$ 50,00, há ainda margem pa-
ra em torno de 30% de valorização sobre o pa-
tamar atingido pós-anúncio. Ou seja, os in-
vestidores ainda guardam “gordura” para no-
tícias que confirmem a execução da venda.

A venda anunciada em 2017
Em julho de 2017, alguns meses antes do co-

municado conjunto Boeing/Embraer, o minis-
tro da Fazenda, Henrique Meirelles, encaminhou 
pedido de urgência ao Tribunal de Contas da 
União (TCU) para consulta sobre a possibilidade 
de a União se desfazer dos direitos especiais (gol-
den shares) mantidos na Eletrobras, Vale, Embraer 
e Instituto de Resseguros do Brasil (IRB).

Em parecer emitido pela AGU em 2000, es-
tabeleceu-se que a proibição de venda a estran-
geiros do controle da firma só poderia ser reti-
rada por lei específica posterior ou caso “o Exce-
lentíssimo Senhor Presidente da República, por 
razões de Estado, venha a retirar a exigência re-
ferente a limitação do capital estrangeiro”. As-
sim, se o governo proceder com a venda da Em-
braer, o Presidente da República terá necessa-
riamente que assinar o decreto.

A Boeing pretende adquirir até 100% da 
Embraer mediante período de oferta de com-

pra em bolsas de valores ainda a ser estrutu-
rada por bancos de investimento. Como res-
posta, o Estado brasileiro deve negociar com 
a Boeing que a Embraer permaneça listada no 
mercado de capitais brasileiro, com floating 
mínimo de 20% do capital. Com isso, o Estado 
brasileiro obterá o benefício da transparência 
decorrente de imposições legais às empresas 
listadas em bolsa de valores. Caso contrário, 
ficará sujeito a assimetria de informações in-
compatível com a verificação dos compromis-
sos industriais a serem assumidos pelos novos 
controladores com o Brasil.

Pelo desenho inicialmente apresentado pe-
los bancos que assessoram a Boeing, a venda 
do segmento de defesa, que encontra resistên-
cias nas Forças Armadas e no governo brasilei-
ro, poderia ser segregada em subsidiária especí-
fica. Nessa subsidiária o governo brasileiro po-
deria manter a golden share com direito a vetos 
em questões estratégicas.

Valor comercial
Em outubro de 2017, a Airbus e a Bombar-

dier anunciaram sociedade para programa de ja-
tos comerciais CSeries. Pelo acordo, o grupo eu-
ropeu assumiu fatia de 50,01% na sociedade. Esse 
acontecimento, que sacudiu a dinâmica do setor, 
permitiu a formação de maioria entre os contro-
ladores da Boeing para a aquisição da Embraer.

Avanços tecnológicos, pesquisa, desenvolvimento e inovação junto à Embraer requerem ação do Estado.
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Assim, o valor da Embraer para a Boeing é, no 
curto prazo, majoritariamente comercial. Confor-
me se pode perceber na figura 1, a Boeing concen-
tra processos de fabricação nos EUA, dispondo de 
pequena estrutura de fabricação internacional.

Por essa razão, a perspectiva de manutenção 
espontânea de processos de fabricação no Brasil 
é pequena, com projeção de diminuição de pos-
tos de trabalho qualificados e extinção do ecos-
sistema de firmas que gravitam no entorno dos 
desenvolvimentos tecnológicos da Embraer.

Do ponto de vista comercial, a capacidade 
da Embraer em identificar oportunidades mer-
cadológicas e em desenhar produtos que ante-
cipem necessidades não deve ser desconstruí-
da no curto prazo.

Com isso, há oportunidade para negociação 
de contrapartidas da Boeing em adquirir, a pre-
ços, prazos e qualidades previamente acordados, 
produtos e serviços provenientes da cadeia aeroes-
pacial brasileira (inserção nas cadeias produtivas).

Da mesma maneira, a expedição comercial 
de aeronaves a partir do Brasil pode extrair va-
lor para a Boeing através de financiamentos e 
subsídios do Estado brasileiro.

Com isso, cumpre negociar encomendas, 
pela Boeing, de projetos tecnológicos para a 
“Nova Embraer”. Essas encomendas devem per-
mitir à empresa se posicionar como integrado-
ra no segmento da aeronáutica de defesa, justi-
ficando-se economicamente projetos tecnológi-
cos estratégicos para o País.

O “trilema” da soberania 
brasileira

O Brasil é talvez o único país dotado de com-
plexo tecnológico-industrial aeroespacial que 
não possui uma política de defesa impositiva 
(não contingenciável) no orçamento público. 
Se observada importância relativa atribuída por 
cada país à manutenção de forças armadas (fi-
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Figura 1: localização de fábricas da Boeing no mundo

Fonte: Boeing
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gura 2), percebe-se que a falta de imposição da 
política nacional de defesa faz do Brasil um dos 
menos expressivos.

A venda da Embraer para a Boeing pre-
cipita inevitável urgência para o tema da se-
gurança e da soberania nacionais. Para enca-
minhamento do papel das Forças Armadas 
no Brasil, identificam-se três dimensões com 
dois graus de liberdade. 

A primeira é o preço que o País está dis-
posto a pagar para possuir complexo tecno-
lógico-industrial-militar compatível com di-
ferentes níveis de ameaça percebidos – conti-
nental, regional, global, local. A segunda di-
mensão do “trilema” é o grau de operaciona-
lidade que se deseja para as Forças Armadas.  
A terceira variável compreende o tamanho e a 
especificidade da base de defesa que o Brasil 
deve internalizar. 

A venda da Embraer coloca um impasse pa-
ra a operacionalização das forças brasileiras. Até 
aqui, mesmo depois de privatizada, a Embraer 
tem atendido às Forças Armadas nas suas ne-
cessidades de manutenção e eventual moderni-
zação dos equipamentos empregados.

uma posição de Estado
A negociação entre o Estado brasileiro, os 

controladores da Embraer e a Boeing deve ob-
jetivar o maior benefício possível para o Brasil e 
os brasileiros com a venda da Embraer. Logo de 
saída, não se trata de barganha por preço. O va-
lor presente para o Estado importa menos que 
as contrapartidas industriais e tecnológicas que 
serão obtidas na negociação. São as contraparti-
das de Estado que garantirão, em maior ou me-
nor medida, o grau de soberania brasileira e o 
sucesso da indústria aeroespacial no País.

Dado que o maior impacto se dará sobre sis-
tema de inovação local e sobre firmas indus-
triais e de serviços aeroespaciais, as contrapar-
tidas passam necessariamente por medidas que 
garantam o futuro do capital humano e material 

acumulado pelo Brasil no setor aeroespacial. 
Compreende-se, nesse contexto, conjunto ra-
zoável de instituições de pesquisa e desenvolvi-
mento diretamente ligadas aos desafios enfren-
tados pelo Brasil através da Embraer.

A centralidade da Embraer até aqui tem sido 
ancoragem empresarial que tornou viável a in-
serção internacional competitiva de projetos de 
pesquisa e desenvolvimento aeroespaciais de-
senvolvidos no Brasil. Nesse quesito, o sistema 
dentro do qual se insere a Embraer é bastante 
complexo e necessita de ação do Estado brasilei-
ro em pesquisa e desenvolvimento, compras go-
vernamentais e fomento à industrialização.

Dado que o balanço de forças coloca o Esta-
do brasileiro em condições de isolamento relati-
vo nesse processo de venda, é esperado pequeno 
espaço político para se impor à Boeing e aos fun-
dos de investimento desistência da transação.

Ao Brasil interessam mais as contrapartidas industriais e 

tecnológicas que o preço de venda definido. 
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Dessa maneira, seria desejável:
• que os instrumentos de golden share e de 

participação acionária do BNDES sejam 
utilizados coordenadamente na defesa da 
soberania nacional;

• a segregação das atividades de defesa da 
Embraer, que permitirá à Boeing reter o 
valor comercial da empresa, sem interferir 
em contratos importantes de interesse das 
Forças Armadas Brasileiras, tal como o do 
avião de transporte KC-390 e caças super-
sônicos com a Gripen sueca. Da mesma 
maneira, a capacidade industrial da Embraer 
voltada para defesa poderá ser resguardada, 
reservando-se ainda espaço para manuten-
ção de níveis mínimos de soberania;

• que a “Nova Embraer” seja capitaliza-
da pela União com recursos oriundos de 
prêmio negociado com a Boeing. Esses 
recursos devem ser sufi cientes para que 
a “Nova Embraer” possa: (i) apropriar-se 

dos conhecimentos tecnológicos transfe-
ridos principalmente no projeto do caça 
supersônico; (ii) desenvolver inteligência 
de mercado para orientar apostas tecno-
lógicas comerciais no segmento aeroespa-
cial.; (iii) capitalizar ecossistema empre-
sarial a ser formado com sócios privados 
nacionais.; (iv) garantir às Forças Arma-
das operacionalidade para exercício do 
poder aéreo brasileiro;

• negociação de contrapartidas da Boeing em 
adquirir, a preços, prazos e qualidades pre-
viamente acordados, produtos e serviços 
provenientes da cadeia aeroespacial brasi-
leira (inserção nas cadeias produtivas);

• negociação de encomendas, pela Boeing, de 
projetos tecnológicos para a “Nova Embraer” 
que lhe permitam se posicionar como inte-
gradora no segmento da aeronáutica de defe-
sa, justifi cando-se economicamente projetos 
tecnológicos estratégicos para o País.

Figura 2: tamanhos relativos dos mercados para 
compras governamentais aeroespaciais

Posição

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 

País

uSA

china

rússia

Arábia Saudita

Índia

França

reino unido

Japão

Alemanha

coreia do Sul

itália

Austrália

Brasil

Emirados Árabes unidos*

israel

Subtotal  15 maiores

Total mundial

Orçamento (U$S 
bilhões correntes)

611,0

215,2

69,2

63,7

55,9

55,7

48,3

46,1

41,1

36,8

27,9

24,6

23,7

22,8

18,0

1.360

1.680

% do PIB

3,3

1,9

5,3

10,4

2,5

2,3

1,9

1,0

1,2

2,7

1,5

2,0

1,3

5,7

5,8

3,9

2,2

% do gasto 
mundial

36,4

12,8

4,1

3,8

3,3

3,3

2,9

2,7

2,4

2,2

1,7

1,5

1,4

1,4

1,1

81,0

100,0

Fonte: Gomes, Barcelos et aliii (2018)



Energia elétrica e 
desenvolvimento, 
um par indissolúvel

Quando o projeto Cresce Brasil + Engenharia + Desenvolvi-
mento foi concebido, em 2006, era de 95.972MW a capacidade 
total instalada de geração de energia elétrica prevista pelo Ope-
rador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) para o fi nal daque-
le ano. A participação aproximada nesse total das fontes hídri-
ca, térmica e nuclear era de 76%, 22% e 2% respectivamente.

Carlos saboia Monte

Engenheiro, é coordenador 

técnico do projeto cresce Brasil + 

Engenharia + Desenvolvimento 

versão editada e sintética da nota 

técnica “Setor elétrico brasileiro 

e privatização da Eletrobras– 

Panorama geral, consequências 

da desestatização”. confi ra a 

íntegra em goo.gl/ecMwp4

Energia elétrica e 
Essencial
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Para a elaboração do projeto foram adotadas 
as seguintes premissas:

• o crescimento da oferta de eletricidade no 
Brasil deveria se dar à razão de 7,8% ao ano, 
valor que correspondia a 1,3 vez o cresci-
mento anual esperado do PIB (6% a.a.);

• desenvolvimento prioritário de novos 
projetos de geração com base em nossas 
fontes energéticas renováveis, com des-
taque para a ampliação da oferta de ge-
ração hidrelétrica, de forma a assegurar 
a manutenção da predominância des-
sa fonte na matriz energética brasileira, 
com destaque para Jirau (3.750MW), 
Santo Antônio (3.150MW) e Belo Mon-
te (11.233MW);

• realização de projetos de geração térmica 
a gás natural, utilizando-se o gás impor-
tado da Bolívia e, complementarmente, a 
produção nas bacias marítimas de Cam-
pos e Santos;

• continuação do Programa Nuclear com a 
construção da Usina de Angra III;

• realização de um programa de construção 
ou reforma de unidades de cogeração, oti-
mizando a utilização do bagaço e das pon-
tas de cana-de-açúcar;

• realização de um programa de linhas de 
transmissão, conectando as novas usinas 
a serem construídas aos principais cen-
tros de consumo e reforçando as malhas 
já existentes;

• continuidade do programa social Luz 
para Todos; 

• recomendação para que fossem adotadas 
medidas destinadas a aumentar e promo-
ver a conservação de energia e a eficiência 
energética em geral, tanto do lado da ofer-
ta como do lado do consumo, com desta-
que para a chamada geração distribuída.

Após um período virtuoso, entre 2006 e 2012, 
a economia brasileira não conseguiu manter as 
taxas de crescimento previstas, primeiramente 

pelo desdobramento da crise do sistema hipo-
tecário norte-americano, que abalou profunda-
mente todo o sistema financeiro internacional, 
e posteriormente pela queda significativa dos 
preços internacionais do petróleo e derivados 
que afetou a dinâmica de nossa economia.

O quadro da geração  
e da transmissão

De acordo com o Banco de Informações da 
Geração da Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel), a potência instalada dos 4.927 
empreendimentos em operação em 6 de abril 
de 2018 era de 158.497MW, representando 
um crescimento médio anual de 4,068% nos 
12 anos decorridos desde o início do projeto 
Cresce Brasil.

O mesmo documento informa que está pre-
vista para os anos vindouros uma adição de 
17.465MW na capacidade de geração do País, 
proveniente dos 220 empreendimentos atual-
mente em construção e mais 377 ainda não ini-
ciados na data.

Desdobrando a potência instalada por fonte 
energética temos:

Frente a tais indicadores, em comparação ao 
cenário-base do Cresce Brasil, observa-se que:

• projetou-se um aumento da oferta de 
energia de 7,8% a.a., para suportar um 
crescimento médio anual do PIB de 6%, 
em uma relação de 1.3:1. Embora reco-
nhecendo a frustração dessas expectati-
vas, convém mencionar que a relação en-

(•) Dados obtidos no site da Aneel

 
Fonte

Hidráulica

Térmica

Eólica

Fotovoltaica

Nuclear

total

 
%

63,90

26,22

7,91

0,71

1,26

100,0

Potência  
instalada em MW

101.290

41.550

12.538

1.129

1.990

158.497
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tre os aumentos reais previstos com rela-
ção de 1.29:1 entre os dois valores foi pra-
ticamente igual à prevista;

• a potência de natureza hídrica instalada 
no período aumentou 38,87%, com cresci-
mento médio anual de 2,49%;

• considerando-se que as três maiores usi-
nas concluídas no período – Jirau, Santo 
Antônio e Belo Monte – não possuem re-
servatórios de dimensões consideráveis, 
registrou-se a redução da capacidade de 
reservação do sistema hídrico como um 
todo, o que tem refl exos na segurança do 
sistema de base hídrica;

• o atual nível dos reservatórios por região 
apresentava, em abril de 2018, valores sa-
tisfatórios se comparados com os que se 
verifi caram em abril de 2017, expressos 
em percentual do volume total dos reser-
vatórios, como se mostra abaixo:

• a geração a partir de fonte térmica cres-
ceu 96,79% no período, aumentando 
sua participação na matriz de 22% pa-
ra 26,22%, basicamente com uso de gás 
natural e subsidiariamente de biomassa, 
carvão mineral e diesel;

• houve, entre 2006 e 2018, um crescimento 
signifi cativo das potências instaladas de 
gerações eólica e fotovoltaica que eram 
inexpressivas em 2006 e que já correspon-
dem a 8,62% da potência instalada, repre-
sentada por 511 parques eólicos e 91 cen-
trais fotovoltaicas;

• em abril de 2018 havia 220 novos proje-
tos em construção, cuja potência outor-

gada soma 8.838MW, e outros 377 ainda 
não iniciados, cuja potência outorgada 
soma 8.621MW, totalizando o conjunto 
17.459MW;

• os projetos que utilizarão as tecnologias 
eólica e solar totalizam 220 parques eólicos 
e 60 centrais fotovoltaicas, com potência 
outorgada total de 6.385MW, correspon-
dendo a 36,6% da potência outorgada total 
e cuja realização contribuirá para aumen-
tar signifi cativamente a oferta de energia 
limpa na matriz elétrica brasileira;

• não foram concluídas as obras da Usina 
Nuclear Angra III, nem se iniciaram novas 
usinas nucleares no período, mantendo-se 
inalterada a contribução dessa fonte.

Houve acréscimo de 87 mil km para mais 
de 141 mil km de extensão das linhas de 
transmissão entre 2007 e 2017, correspon-
dendo a um aumento médio anual de 4,7% no 
período. Além da realização das conexões en-
tre os novos empreendimentos que entraram 
em operação no período e os principais cen-
tros de carga, também foram realizadas obras 
para melhorar as condições de segurança do 
sistema elétrico (duplicação de linhas já exis-
tentes, implantação de novos circuitos, refor-
ço de conexões etc.).

(•) Dados obtidos no site do Operador Nacional do 
Sistema Elétrico

região

Sudeste

Sul

Nordeste

Centro-Oeste 
e Norte

5/4/2017

41,36

41,87

22,00

64,98

5/4/2018

42,93

71,23

37,83

65,84

Superada a crise econômica 

que frustrou as expectativas de 

crescimento, será necessário garantir 

aumento da capacidade instalada, 

ampliando geração e  promovendo 

efi ciência e conservação.
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O cenário do consumo

Registraram-se, ao final de 2017, em compa-
ração com 2006, os seguintes valores, quando se 
consideram as classes de consumidores:

Os índices de crescimento médios anuais no 
período foram os seguintes:

Procedem os seguintes comentários:
• todos os valores acima são inferiores ao 

crescimento da potência instalada e do 
comprimento de linhas de transmissão 
nos períodos analisados;

• a recente recessão, que afetou especial-
mente a produção industrial brasilei-
ra (o consumo no setor reduziu-se de 
184.685MWh para 167.065MWh en-
tre 2013 e 2017), contribuiu para que 
o consumo total crescesse modestos 
2,35% no período;

• a rubrica “outros” inclui os consumos ru-
ral, serviço público e iluminação pública;

• igualmente no mesmo período, fazendo-se 
comparação pelas diversas regiões geográ-
ficas, tivemos:

Os índices de crescimento médios anuais no 
período foram os seguintes:

• a menor variação do consumo na região 
Sudeste traduz a importância das ativida-
des industriais nessa região em relação às 
demais do País;

• todos os valores acima são inferiores ao 
crescimento da potência instalada e do 
comprimento de linhas de transmissão 
nos períodos analisados.

O que fazer?
Há medidas a serem adotadas para garan-

tir geração, transmissão, distribuição e consu-
mo de energia elétrica no Brasil em patamares 
compatíveis com as metas de crescimento eco-
nômico, desenvolvimento nacional e significa-
tiva ampliação da qualidade de vida dos cida-
dãos. Entre as principais estão:

No campo da oferta:
• desenvolver prioritariamente novos projetos 

de geração com base em nossas fontes ener-

Fonte: (•) Dados obtidos no site da Empresa  
de Pesquisa Energética (EPE)

Consumo em GWh

2006

85.784

163.180

55.369

51.796

356.129

2017

133.904

167.065

88.129

76.031

465.129

Classe de 

consumidores

Residencial

Industrial

Comercial

Outros

total

região

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

total

Fonte: (•) Dados obtidos no site da Empresa  
de Pesquisa Energética (EPE)

Consumo em GWh

2006

34.354

79.490

231.196

84.780

35.309

465.129

2017

21.552

59.060

195.131

59.694

20.692

356.129

Fonte: (•) Dados obtidos no site da Empresa  
de Pesquisa Energética (EPE)

3,90%

0,07%

3,96%

3,16%

2,35%

Residencial

Industrial

Comercial

Outros

total

3,40%

2,36%

1,42%

2,88%

4,03%

2,38%

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

total

Fonte: (•) Dados obtidos no site da Empresa  
de Pesquisa Energética (EPE)
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géticas renováveis, com destaque para a am-
pliação da oferta de geração eólica, solar e hí-
drica, considerando-se, neste último caso, os 
aproveitamentos na bacia do Rio Tapajós;

• realizar complementarmente projetos de 
geração térmica a gás natural, preferen-
cialmente com gás proveniente das bacias 
de Campos e Santos;

• prosseguir a construção da Usina Nuclear 
de Angra III;

• estimular a produção de energia elétrica 
com utilização do bagaço e das pontas para 
cogeração nas usinas de cana-de-açúcar; 

• dar continuidade à expansão do sistema de 
linhas de transmissão;

•  examinar as oportunidades de aproveita-
mento energético a partir do lixo urbano;  

• dar continuidade ou iniciar negociações e 
estudos técnicos para permitir a realização 
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caminhos para aumentar oferta 

de energia devem enfatizar 

aproveitamento de fontes 

renováveis, como a solar. 

A
n

t
Ô

n
io

 S
il

v
A

 /
 A

g
. P

A
r

Á

de projetos conjuntos de geração, trans-
missão e distribuição de energia com as 
nações sul-americanas, especialmente os 
aproveitamentos localizados nas bacias do 
Rio da Prata e do Rio Orenoco, bem como 
os potenciais situados na face ocidental da 
Cordilheira dos Andes. 

No campo da demanda:
• recomendar que sejam adotadas medidas 

destinadas a aumentar e promover a con-
servação de energia e a efi ciência energética 
entre as diferentes classes de consumidores;

• estimular a introdução das chamadas re-
des inteligentes;

• continuar o programa social Luz para Todos;
• considerar a utilização dos veículos elétri-

cos como fonte complementar de geração 
enquanto estacionados.
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Eletrobras é estratégica

O processo de privatização do setor elétri-
co brasileiro foi iniciado em 1997, no Gover-
no Fernando Henrique Cardoso. Decorridos 
20 anos, em setembro de 2017, após o leilão de 
quatro usinas da Companhia Energética de Mi-
nas Gerais (Cemig) que foram adquiridas pela 
empresa Engie (antiga Tractebel), o setor pri-

só voltará à pauta após as eleições de outubro 
próximo. No âmbito da engenharia brasileira, o 
projeto já foi objeto de manifestações contrárias 
de diversas entidades, entre elas a FNE.

Tendo em vista os aspectos estratégicos que 
cercam a produção de eletricidade como bem 
primário fundamental para o crescimento da 
economia e para o bem-estar da nossa popula-
ção, o Estado não pode se deixar substituir pelo 
setor privado nas funções de planejamento de 
longo prazo, de pesquisa de novas tecnologias 
e de exame permanente de oportunidades pa-
ra assegurar a disponibilidade futura de energia.

O argumento de que o Estado brasileiro não 
dispõe de recursos para continuar patrocinando o 
setor elétrico, que se repete à exaustão para todas as 
iniciativas que podem assegurar a nossa indepen-
dência como nação, só serve a interesses alheios. 

Das funções hoje exercidas pela Eletrobras, 
são inalienáveis:

• as de caráter social, como Luz para Todos e 
eletrifi cação rural;

•  as de caráter internacional, como os projetos 
de fronteiras (Itaipu, interligação com Uru-
guai e Argentina e outros projetos futuros);

• o Programa de Usinas Nucleares, por seu 
caráter estratégico;

• a Companhia Hidro Elétrica do São Francis-
co (Chesf), por seu caráter regional específi -
co, inclusive considerando as questões hídri-
cas do Rio São Francisco (e a futura transpo-
sição do Tocantins para o São Francisco);

• o Centro de Pesquisas de Energia Elétri-
ca (Cepel). 

A Eletrobras perdeu boa parte de seus exce-
lentes quadros técnicos no decorrer dos últimos 
20 anos, razão pela qual impõe-se a execução 
de um amplo programa de contratação e treina-
mento do pessoal da empresa, buscando inclusi-
ve oferecer-lhes ensinamentos sobre os mais mo-
dernos conceitos de gestão para que, livre de in-
dicações políticas, a empresa possa estar prepara-
da para cumprir sua missão adequadamente.

grupo é responsável por 35% da 

geração de energia no País e por 

quase metade de toda a transmissão. 

tem ainda função social crucial, 

como o luz para todos. 

vado passou a deter a propriedade de 60% da 
energia elétrica total gerada no País. Controla 
ainda 39% do sistema de transmissão e 71% da 
distribuição. Permanecem em poder das empre-
sas públicas os remanescentes 40% da capacida-
de instalada de geração, dos quais 35% perten-
cem à Eletrobras, através de suas subsidiárias.

É esse importante e estratégico patrimônio 
que o governo brasileiro se propõe a privatizar. 
Objeto de ressalvas pelos representantes dos 
partidos de oposição – e até mesmo por parte 
da bancada governista –, o projeto de lei pare-
ce não reunir as condições mínimas para obter 
aprovação na atual legislatura e provavelmente 



O ensino de engenharia 
que o Brasil precisa

Com a rápida mudança no mundo, graças principalmente às no-
vas tecnologias, o Brasil deveria tratar o ensino de engenharia co-
mo algo estratégico, como uma política de Estado. Se isso não for 
tomado como uma decisão de governo, podemos comprometer 
imensamente o futuro das próximas gerações. Vale ressaltar que 
não é só de engenheiros bem formados que o País necessita pa-
ra acompanhar o avanço acelerado das novas tecnologias. Junta-
mente com esses engenheiros, precisamos também de um contin-
gente de técnicos de nível médio também muito bem formados.

José Marques Póvoa 

Professor e  diretor de graduação 

do instituto Superior de inovação 

e tecnologia (isitec)  

versão editada e sintética da 

nota técnica “Ensino de 

engenharia no século XXi”. confi ra 

íntegra em goo.gl/JFktzl
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Não será possível alcançar o desenvolvimen-
to desejado sem construir um sistema de educa-
ção de boa qualidade. Não se constrói o topo de 
carreira sem as bases para sustentá-la.

Embora muitos ainda pensem na enge-
nharia sob uma visão tradicional, indispensá-
vel em muitas situações, ela não tem sido em 
muitos casos suficiente. O mundo mudou a 
engenharia e consequentemente o ensino da 
profissão precisa mudar.

O engenheiro moderno necessita ser educa-
do para caminhar em meio às mudanças; deve-
rá contribuir para criar riquezas e não só admi-
nistrá-las. Hoje todos os engenheiros, indepen-
dentemente de sua área, devem atuar de forma a 
contribuir com a sustentabilidade, evitando da-
nos ambientais; devem desenvolver ou aprimo-
rar tecnologias para contribuir com a eficiência 
energética e o uso de materiais; precisam con-
tribuir com a renovação das infraestruturas dos 
macro, micro e nanossistemas; têm que se pre-
parar para atuar em sistemas complexos.

Evolução
Até 1946 existiam apenas 15 instituições 

de ensino de engenharia; na década de 1970 já 
contávamos com mais de 100 instituições e com 
mais de 300 cursos de engenharia. Atualmen-
te há mais de 3.500 espalhados pelo País, distri-
buídos em aproximadamente 64 modalidades e 
com 200 denominações.

Apesar desses números, ainda temos poucos 
engenheiros. Hoje o Brasil forma apenas 4,7 en-
genheiros por grupo de 10 mil habitantes. Na 
Coreia do Sul, esse número salta para 29,1 enge-
nheiros para 10 mil habitantes. É válido compa-
rar com a Coreia do Sul, uma vez que há poucas 
décadas tínhamos condições socioeconômicas e 
educacionais muito similares.

Um problema  a ser enfrentado para melho-
rar essa proporção é a alta taxa de evasão nos 
cursos de engenharia, pois a cada 100 novos 
alunos matriculados 49 desistem no início.

Muito provavelmente esse grande déficit de en-
genheiros e a alta taxa de evasão nos cursos da área 
têm como um dos fatores primordiais a formação 
prévia desses estudantes. Por outro lado, o gran-
de aumento dos cursos, digamos sem qualida-
de suficiente para a formação adequada, faz com 
que muitos concluintes não sejam adequadamente 
qualificados para a atuação como engenheiros no 
mundo de hoje.

Diante dos grandes avanços tecnológicos 
apoiados pela inteligência artificial, a inter-
net das coisas e a chamada indústria 4.0 (que 
combina as duas primeiras com a robótica), o 
desafio que se coloca às escolas de engenha-
ria é levar para as salas de aula conteúdo que 
atenda à real qualificação exigida pela indús-
tria e pela sociedade. Hoje, mais do que nun-
ca, o engenheiro tem que se tornar um eter-
no estudante ou, melhor dizendo, aprendente. 
Ele precisa continuar aprendendo pelo resto 
de sua vida; aprender a aprender.
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Nas engenharias, as experiências com PBL 
(Project Based Learning), ou aprendizado através 
de projetos (ou pesquisa), embora ainda raras no 
Brasil, têm também trazido resultados mais satis-
fatórios. O uso dessa metodologia, assim como 
da problematização, deve ser incentivado.

O engenheiro de hoje (e do amanhã) deve ser 
capaz de sintetizar o conhecimento existente e de-
verá se tornar um especialista na construção do 
todo, uma espécie de multiespecialista. Para for-
mar esse engenheiro, o curso não deverá ser cons-
tituído apenas de um currículo composto por dis-
ciplinas estanques e desconectadas.

Cada um dos conteúdos abordados deverá 
ter um objetivo claro na formação, os cursos de-
verão focar nas competências desejadas para es-
se futuro profissional. Trazer para o curso con-
teúdos, mesmo modernos, sem uma contextua-
lização pouco efeito surtirá na formação do es-
tudante, uma vez que mesmo o que é atual hoje 
logo será  substituído por novos desafios.

O engenheiro do presente e do futuro deverá 
estar preparado para:

• enfrentar desafios que ainda não sabemos 
quais serão;

• trabalhar em funções que ainda podem 
não existir;

• resolver problemas que sequer sabemos 
quais serão.

As necessidades tecnológicas e sociais da hu-
manidade têm mudado tão rapidamente que a 
educação em engenharia precisa ir além de ser 
uma resposta aos problemas existentes. Para en-
frentar esses novos desafios, a versatilidade, o 
pensamento crítico e a criatividade são as prin-
cipais habilidades a serem desenvolvidas duran-
te sua permanência na escola.

Estamos migrando da engenharia tradicio-
nal para uma engenharia mais empreendedora, 
mais capacitada a correr riscos. Para a formação 
desse novo engenheiro, não bastam o apoio e as 

criado pelo Sindicato 

dos Engenheiros no 

Estado de São Paulo, 

isitec estabeleceu 

paradigmas para 

formar profissionais 

empreendedores.
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ações da instituição de ensino ou de seu corpo 
docente, depende muito do indivíduo que ali es-
tuda. É necessário que ele encontre um equilí-
brio entre a visão especializada e limitada de ca-
da disciplina técnica e uma visão mais empreen-
dedora, que deve ser incentivada e/ou desenvol-
vida em cada discente. Com essa visão, é mais 
fácil observar e decidir quais pontos são mais 
relevantes para a criação de um produto ou ser-
viço e sua posterior aplicação no mercado.

A experiência do isitec
O Instituto Superior de Inovação e Tecnolo-

gia (Isitec), criado e mantido pelo Sindicato dos 
Engenheiros no Estado de São Paulo (Seesp), im-
plantou o primeiro curso de Engenharia de Ino-
vação do País. Esse lastreia-se em uma concep-
ção de inovação não como sinônimo de inven-
ção, embora possa conter e ter início em uma in-
venção. Inovar não é criar um aparelho, um re-
médio poderoso ou uma arma fantástica. Inovar 
não é acelerar a criação de novas coisas e de valor.  
A inovação não existe na ausência de valor reco-
nhecido. A invenção pode viver sem isso.

A inovação exige sensibilidade às demandas 
do mercado; a criação de algo não existente que 
possa responder a essa demanda. Assim, envol-
ve o design necessário para o desenvolvimento 

desse produto ou processo, utilizando, em sua 
maior parte, elementos disponíveis no merca-
do (ou criando-os), e, fi nalmente, a organização 
para a produção e comercialização desse produ-
to ou processo em toda a sua complexidade.

Procuramos, no Isitec, criar um ambiente 
que fosse propício ao aprendizado, permitindo  
a convivência entre professores e estudantes em 
período integral, o que constantemente fomen-
ta o aprendizado, ampliando o conhecimento 
da comunidade como um todo, que deverá ser 
retroalimentado junto às empresas e órgãos que 
interagem nessa vertente.

O objetivo do Isitec foi preparar o profi ssio-
nal capaz de integrar e ser peça chave em pro-
cessos de inovação, com  uma formação eclé-
tica, entendendo o processo inovativo em suas 
diferentes vertentes, embora possa se especiali-
zar numa área. O curso de Engenharia de Ino-
vação é uma resposta às necessidades nacionais 
de criação de mão de obra altamente diferen-
ciada para dar suporte às políticas de incentivo 
à inovação no parque produtivo brasileiro, prio-
ridade estratégica ao desenvolvimento.

criação do curso de Engenharia 

de inovação foi uma resposta às 

necessidades nacionais de geração 

de mão de obra altamente qualifi cada 

para dar suporte à inovação no 

parque produtivo brasileiro. 

Ambiente propício ao aprendizado fomenta convivência 

e  amplia conhecimento da comunidade como um todo. 
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Os desafi os da Frente 
Parlamentar da Engenharia

ronaldo lessa

Engenheiro, é deputado 

federal (PDt-Al) e presidiu a 

Frente Parlamentar 

Mista da Engenharia, 

infraestrutura e Desenvolvimento 

nacional entre novembro 

de 2016 e maio de 2018

A desvalorização da nossa indústria e o não reconhecimento do ta-
lento dos técnicos locais, no bojo de um projeto político que abre 
mão das nossas riquezas, levaram entidades representativas da en-
genharia brasileira a buscarem no Congresso Nacional apoio para 
uma retomada da defesa da nossa soberania. Órgãos como a FNE, 
conselhos profi ssionais, bem como sindicatos e clubes de engenha-
ria promoveram encontros pelo País debatendo a conjuntura e con-
gregando esforços para a apresentação de uma proposta que resga-
tasse valores negligenciados pelo Governo Federal. Daí, nasceu a 
Frente Parlamentar Mista da Engenharia, Infraestrutura e Desen-
volvimento Nacional, integrada por 22 senadores e 230 deputados.

Os desafi os 
Mobilização
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Na ocasião da instalação da Frente, ao fi nal 
de 2016, afi rmei que um dos objetivos seria pôr 
nossa capacidade técnica a serviço do País, ao 
tempo em que assegurávamos o gozo de direitos 
e a construção de um futuro baseado na preser-
vação da nossa soberania. Deixei claro que de-
veríamos ser ousados, acelerando a adoção de 
medidas que possam garantir o novo ciclo eco-
nômico do Brasil.

Não custa lembrar: quase tudo passa pela 
engenharia, da produção de alimentos, geração 
de energia e atenção à saúde até chegar à cons-
trução de pontes e rodovias. É um conhecimen-
to que alicerça o futuro, hoje ameaçado por uma 
política irresponsável, desnacionalizante, sem 
compromisso com o País e seu povo. Nossas 
universidades formam profi ssionais de excelen-
te nível técnico, mas o Brasil não tem aproveita-
do esse potencial como deveria – vide o caso da 
Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer).

Criada em 1969 como um projeto estratégi-
co do governo brasileiro e viabilizada com re-
cursos de todos nós, a companhia tornou-se 
uma das líderes mundiais no setor, chegando, 
em 2016, a um faturamento de R$ 21,4 bilhões. 
O interesse da Boeing pela Embraer refl ete a 
qualidade do conglomerado brasileiro. Porém, 
a proposta não é de parceria, e sim de compra 

do controle majoritário da empresa, o que não 
é do interesse do nosso país.

O Governo Federal é capaz de ignorar o ta-
lento nacional e chega a propor negócios inex-
plicáveis, como o que envolveu a carta-convite 
para a construção da Unidade de Processamen-
to de Gás Natural (UPGN) do Complexo Pe-
troquímico do Rio de Janeiro (Comperj): ini-
cialmente apenas empresas estrangeiras foram 
convidadas! Agora, um consórcio toca a obra. 
O projeto de desnacionalização atinge também 
a Petrobras e a Eletrobras, ameaçando gerar de-
semprego e fuga de técnicos para outros países, 
ou a própria absorção da mão de obra local me-
diante contratos não vantajosos.

Tudo isso discutimos em encontros pelo País. 
Sentimos o eco da nossa proposta e o engaja-
mento daqueles que estavam dispostos a lutar 
pelo soerguimento da capacidade técnica nacio-
nal. Muitas unidades da Federação decidiram 
criar suas frentes parlamentares de engenharia 

Engenharia é um conhecimento 

que alicerça o futuro, hoje 

ameaçado por uma política 

irresponsável, desnacionalizante, 

sem compromisso

com o País e seu povo. 
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– dentre elas, Alagoas, Acre, Pernambuco, Ma-
to Grosso do Sul e Distrito Federal –, que hoje 
atuam em sintonia com o que defendemos há 
algum tempo.

A federalização do Conselho Federal de En-
genharia e Agronomia (Confea) tem sido uma 
das nossas missões. Em que pese seu tamanho, 
a instituição não tem espaço para que todas as 
unidades da Federação tenham representativida-
de simultaneamente, tendo assim que utilizar do 
rodízio temporal entre os estados para que sejam 
contemplados igualmente. O projeto deve ser de 
iniciativa do Poder Executivo. Já conseguimos 
passar a proposição pelo Ministério do Planeja-
mento e, também, pelo Ministério do Trabalho; 
agora ele se encontra na Casa Civil, que espera-
mos não tarde a submetê-lo ao Legislativo.

A Frente trouxe também para a pauta de dis-
cussões o Projeto de Lei nº 6.699/2002, que tor-
na crime o exercício ilegal da profissão de enge-
nheiro. Hoje quem a exerce sem habilitação pa-

ra tal responde apenas por contravenção penal. 
O PL é do ex-deputado José Carlos Coutinho 
(PFL-RJ) e estava parado havia 15 anos. Trami-
ta, agora, em regime de urgência.

Prestes a ser votado está o PLC 13/2013, que 
cria a carreira de Estado para engenheiros, ar-
quitetos e agrônomos em todos os níveis de go-
verno – uma antiga reivindicação que agora tra-
mita no Congresso Nacional. Esse projeto é ba-
silar para outro tema que vem sendo discutido 
na Frente Parlamentar, a criação da Engenharia, 
Arquitetura e Urbanismo Geral da União (EAGU), 
órgão com a função de realizar e analisar proje-
tos, bem como formar uma memória estrutural 
para o respectivo ente federativo.

Além das propostas de valorização profis-
sional, nós nos unimos em torno de soluções 
para o desenvolvimento nacional. Há, sem dú-
vida, muito trabalho a ser feito, mas confiamos 
no futuro e nos homens e mulheres que estão 
dispostos a construí-lo. 

valorizar a profissão: 

aprovar projeto que 

cria carreira pública 

de Estado para 

engenheiros é uma 

das metas da Frente 

Parlamentar. 



Agricultura, inovação 
e sustentabilidade 

Arnaldo Jardim

Engenheiro, é 

deputado federal (PPS-SP) 

e foi secretário de 

Estado de Agricultura 

e Abastecimento 

de São Paulo 

A experiência administrativa é oportunidade de realizações, defi nir 
políticas públicas e buscar conferir como valores e defi nições ideoló-
gicas podem ser orientadores dessa ação. Na Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de São Paulo, da qual estive à frente entre 
janeiro de 2015 e abril de 2018, isso se desdobrou em quatro linhas 
básicas, que nortearam os trabalhos de minha administração da Pasta. 

Agricultura, 
Gestão pública
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Primeiro, mostramos que a agricultura 
pode ser feita em harmonia com o meio am-
biente; lançamos iniciativas para consolidar 
uma agricultura sustentável a partir de um 
modo de produção agropecuária comprome-
tido com a sustentabilidade.

Segundo, buscamos encurtar a distân-
cia para que todo o conhecimento dos nos-
sos institutos de pesquisa (e nós temos seis 
deles muito valiosos em São Paulo: Instituto 
Agronômico, Instituto Biológico, Instituto 
de Zootecnia, Instituto de Pesca, Insti-
tuto de Economia Agrícola, Instituto de 
Tecnologia de Alimentos) pudesse estar 
sintonizado com a produção, facilitando o 
acesso do produtor ao conhecimento. 

Implementamos os Núcleos de Inovação 
Tecnológica (NITs) e consolidamos o funcio-
namento das Câmaras Setoriais para permi-
tir ao produtor e trabalhador rural que for-
malizassem suas demandas, necessidades e 
desafios. Isso deve continuar a ser feito ago-
ra, ainda mais em um momento em que, na-
cionalmente, a Empresa Brasileira de Pesqui-
sa Agropecuária (Embrapa) precisa estar cada 
vez mais presente no cotidiano do produtor.

Terceira linha de ação: dentro do compro-
misso de trabalhar para todos, na prioridade 
o apoio ao pequeno, temos o grande produ-
tor, o médio e o pequeno agricultor, o agri-
cultor familiar – esse que realmente precisa 
de uma atenção redobrada. Como secretário 
de Agricultura implementei o fortalecimento 
das associações e cooperativas: foram 268 em 
São Paulo, que participaram do Projeto Mi-
crobacias II, agregando renda ao produtor. 
Também desenvolvemos o Programa de Sani-
dade em Agricultura Familiar (Prosaf). 

E o quarto compromisso foi com a alimen-
tação, necessária e fundamental pela ótica da 
segurança alimentar, que precisa ir adiante no 
rumo da alimentação saudável. Por isso, todo 
um programa de controle sobre a aplicação 
dos agrotóxicos foi desenvolvido. O agrotó-

xico é necessário, mas precisa ser disciplina-
do para que não se tenha nenhuma sequela. A 
utilização da biotecnologia e o fortalecimento 
da produção e consumo de orgânicos foram 
apoiados por ações específicas.

Agricultura sustentável, conhecimento pró-
ximo de produção, tomar a decisão de apoiar, 
particularmente, o pequeno produtor, fortale-
cendo o associativismo e o cooperativismo, e 
alimentação saudável: essa foi a nossa prática.

uso de agrotóxico deve ser 

disciplinado e utilização de 

biotecnologia e fortalecimento 

da produção e consumo de 

orgânicos devem ser apoiados 

por ações específi cas.

De volta à Câmara dos Deputados, retomo 
meu trabalho na Comissão de Minas e Ener-
gia, à qual sempre me dediquei. Aqui, nós 
temos um grande desafio para fortalecer as 
energias renováveis. Com o RenovaBio, pre-
cisamos nos preocupar com o setor do etanol 
e outras fontes.

A certeza é que nesta nossa conjuntura, 
tão acirrada e contraditória, nossa máxima é: 
chega de gladiadores; é hora dos construtores! 
Vamos formular ideias e propostas. Com meu 
mandato, pretendo contribuir para vencer es-
se desafio para o meu país.



58

Coordenação geral 

Murilo celso de campos Pinheiro

Coordenação 

Fernando Palmezan neto

Coordenação da consultoria técnica 

carlos Saboia Monte

Consultoria sindical 

João guilherme vargas netto

Consultores 

Antonio corrêa de lacerda 

Arnaldo Jardim 

carlos Saboia Monte 

José Marques Póvoa 

José roberto Bernasconi 

Marco Aurélio cabral Pinto 

ricardo Maranhão 

ronaldo lessa

Sintetização das notas técnicas 
Artur Araújo

Edição 
rita casaro

Revisão 
Soraya Misleh

Apoio 
Fábio Souza 

Pedro Henrique de Souza

Projeto gráfico, diagramação e capa 
Eliel Almeida 

Coordenação gráfica 
Antonio Hernandes

Fotolito e impressão 
impressograf

Tiragem 
1.000 exemplares

Junho/2018

Presidente 

Murilo celso de campos Pinheiro

Vice-presidente 

carlos Bastos Abraham

Diretor Administrativo 

Manuel José Menezes vieira

Diretor Administrativo adjunto 

Disneys Pinto da Silva

Diretor Financeiro 

Antonio Florentino de Souza Filho

Diretor Financeiro adjunto 

luiz Benedito de lima neto

Diretor de Relações Internas 

José luiz Bortoli de Azambuja

Diretor Operacional 

Flávio José A. de oliveira Brízida

Diretora de Relações Institucionais 

thereza neumann Santos de Freitas

Diretores Regionais 

Norte – Maria odinéa M. Santos ribeiro

Nordeste – Modesto F. dos Santos Filho

Sudeste – clarice M. de Aquino Soraggi

Centro-Oeste – gerson tertuliano

Sul – Edson Kiyoshi Shimabukuro

Diretores Representantes na 

Confederação 

Titular – Sebastião A. da Fonseca Dias

Suplente – Wissler Botelho Barroso

Diretores de Departamentos  

Relações Internacionais 

Francisco Wolney costa da Silva

Diretoria – gestão 2016-2019

Relações Acadêmicas  

José Ailton Ferreira Pacheco

Negociações Coletivas 

tadeu ubirajara Moreira rodriguez

Assuntos do Exercício Profissional  

Maria de Fátima ribeiro có

Conselheiros Fiscais 

Efetivos  

Antônio ciro Bovo 

José carlos Ferreira rauen 

lincolin Silva Américo

Suplentes 

celso Atienza 

cláudio Henrique Bezerra Azevedo

Expediente



Mais de 50 anos  
a serviço da  

categoria e do País

Acesse nossas redes sociais

Visite nosso site:



SDS Edifício Eldorado, salas 106/109  

CEP 70392-901 • Brasília/DF 

Telefone: (61) 3225-2288

secretaria@fne.org.br

www.fne.org.br


