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Sinduscon-MG estão sempre
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ESPAÇO DO LEITOR

Caro Editor,
Agradeço a atenção na divulgação do meu
livro Rua Morta. Os comentários feitos na
Revista foram muito interessantes.
Muito obrigado,
Marco Antonio Coutinho

Senhor editor,
Parabéns à VÉRTICE pela edição nº 26,
mai-jun/2015. Belo visual e excelentes
matérias, variando de complexas infraestruturas ameaçadas a simples ideias
autossustentadas.
Luiz Geraldo Sciam
Engº Civil
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O Valor da Engenharia
EDITORIAL

Carlão/Estúdio Click

A engenharia nacional é reconhecida em todo o mundo pela sua excelência e
pelo desenvolvimento de tecnologia em seu mais alto padrão de qualidade. Mesmo enfrentando as intermitentes adversidades políticas ou econômicas pelas quais o país vem
passando nos últimos 40 anos, o setor produtivo conseguiu dinamizar-se e desenvolver
uma engenharia avançada, capaz de competir em nível internacional.
A produção é a base e o sentido de tudo. É onde se produz riquezas, onde se gera a
qualidade de vida, a mobilidade urbana, o transporte, a habitação, a energia, as inovações
tecnológicas, o sistema de telecomunicações. Se não há produtividade, não há ação.
No entanto, passamos por um período que, em uma lógica irracional, lançam sobre
a engenharia brasileira a culpa por recentes acontecimentos ilícitos. Nesse sentido, em
função de alguns, toda uma cadeia produtiva é prejudicada, com consequências severas
que atravancam o desenvolvimento.
A punição para os desvios e práticas nocivas ao interesse público deve ser feita com
rigor. Esse é o anseio de toda uma sociedade que vive em um estado democrático de
direito e que acredita na Justiça. Porém, essa correção não pode, em hipótese alguma,
punir milhares de brasileiros, tirando deles emprego e renda, não pode minar a capacidade tecnológica e empresarial de um país e estancar o desenvolvimento de toda sua
infraestrutura.
O que estamos assistindo é a desnacionalização das empresas de engenharia brasileiras em decorrência da operação Lava Jato, que apura desvios na Petrobras. A estratégia das multinacionais é aproveitar a oportunidade que se formou por conta de as
principais empreiteiras e construtoras do país estarem envolvidas nas investigações da
Lava Jato para entrar no mercado brasileiro. Normalmente, são casos de empresas que se
encontram em recuperação judicial e tem parte de seus ativos e suas dívidas assumidas
por grupos estrangeiros. Sem crédito após envolvimento na operação, não restam muitas
opções a elas para evitar a falência.
As empresas não podem ser penalizadas pelos crimes. Pessoas cometem delitos
e esses corruptores devem responder por tais desvios, não as organizações que representam um número bem maior de funcionários. Enquanto essas punições continuarem
a acontecer, abrimos o mercado interno para as multinacionais e perdemos em todos os
níveis. Vendemos as nossas empresas - que detêm tecnologia de ponta, conhecimento
de mercado, obras em andamento, acervo de dados sobre projetos no país, maquinários,
oportunidades de futuros contratos, mão de obra especializada e treinada - por preços irrisórios. Isso é um retrocesso. O Brasil está fazendo o caminho inverso, sem ter a dimensão
do abismo em que se atira. E nós receamos muito pelas consequências dessa caminhada.
Diante desse novo cenário político e econômico que se desenha no país, devemos
discutir, com urgência, novas propostas de formulações nos procedimentos dos órgãos
contratantes da administração pública, que, aplicadas, poderão em muito ajudar a nação.
O momento atual é de unir forças da categoria para o devido reconhecimento e valorização da engenharia, uma vez que o setor é o principal agente de desenvolvimento da
sociedade e do crescimento econômico do Brasil.

Jobson Andrade
Presidente do Crea-Minas
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Disseminação da energia fotovoltaica
é desafio para o Brasil
EM DEBATE

James Moran

Na busca por matrizes energéticas
mais limpas redescobrimos, logo ali, a
150 milhões de quilômetros, o Sol. Ele,
que é o pai de todas as outras fontes de
energia, é um dos temas do Ano Internacional da Luz e das Tecnologias baseadas em Luz, iniciativa da Unesco que
promove seminários, cursos, entre outras
atividades. O debate sobre a energia fotovoltaica é um dos eixos do evento, que
perpassa 2015.
Nesse sentido, o Sol dá aos países
de clima tropical certa vantagem. Para
se ter ideia do potencial, a região menos
ensolarada do Brasil – no litoral de Santa
Catarina – recebe 26% mais radiação
que a região mais ensolarada da Alemanha – ao sul, entre os estados da Baviera
e Baden-Württemberg. Na contramão da
lógica, a referência mundial em energia
solar é a fria Alemanha.
Segundo o último relatório anual da
Rede de Políticas de Energias Renováveis
para o Século 21 (Ren21 – em inglês) –
uma organização internacional de apoiadores do uso de energias renováveis, que envolve governos, associações de indústrias,
cientistas e sociedade civil – a Alemanha
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é a líder mundial na produção fotovoltaica,
com capacidade de geração de aproximadamente 36 gigawatts (GW), seguida pela
China, que alcançou 19 GW após um salto
de 160% em 2013. Na sequência estão
Itália (18 GW), Japão (14 GW) e Estados
Unidos (12 GW).
O relatório diz ainda que existem
projetos em andamento em alguns países
da América Latina, mas que Brasil e Chile
têm sido mais lentos para desenvolvê-los
que o esperado, enquanto o México emerge como líder regional. Um dos problemas
apontados no relatório é o custo das células
fotovoltaicas, sendo o investimento estatal
citado como solução adotada em países
como China e Estados Unidos.
De acordo com o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), o custo dos painéis fotovoltaicos
vem caindo sistematicamente. Em 1980
era de cerca de 30 dólares por Watt-pico
(Wp), já hoje o custo é medido em centavos
de dólar. Para o presidente do Instituto de
Desenvolvimento de Energias Alternativas
na América Latina (Ideal), engenheiro mecânico Mauro Passos, em algumas regiões
os sistemas fotovoltaicos já são econo-
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micamente vantajosos. “Em boa parte do
Brasil, em função da insolação e da tarifa
praticada pela concessionária, a energia
solar já é viável. Minas Gerais, por exemplo,
é um caso”, afirma.
Para Mauro, a queda nos custos de
produção é fruto do aumento do mercado
e a tendência é que diminuam mais ainda.
“O custo vem caindo muito em função do
ganho de escala. Por enquanto esta deve
continuar sendo a regra. No curto prazo, os
preços continuam caindo mais em função
do volume do que por grandes descobertas
tecnológicas”, explica o engenheiro.
O uso da energia fotovoltaica no Brasil é recente, o que reflete na pequena participação dessa fonte na matriz energética
do país. Segundo o mais recente Balanço
Energético Nacional (BEN), produzido pela
Empresa de Pesquisa Energética (EPE), até
2013 a capacidade instalada de geração
de energia solar no país chegou apenas a
cinco megawatts (MW). “A meu ver, o maior
desafio é vencer resistências. O setor elétrico é conservador e o que é novo precisa de
um tempo para ser devidamente assimilado, principalmente pelas concessionárias”
ressalta Mauro.

Uma possibilidade de se expandir o
uso da energia solar, segundo o engenheiro eletricista e conselheiro do Crea-Minas,
Hélio Nonato de Oliveira, é a microgeração
e minigeração distribuída. “Hoje os sistemas fotovoltaicos podem estar interligados
e eu vejo um grande potencial nessa interligação. Atualmente nós somos apenas
consumidores e o mercado seria alavancado se também produzíssemos energia.
A produção de medidores dual-band e de
módulos solares também aumentaria, por
exemplo. Falta ao governo enxergar que
tem que incentivar a geração distribuída”,
afirma.

Microgeração e minigeração
distribuída
A geração distribuída, defendida por
Nonato, se refere aos sistemas de geradores fotovoltaicos nos telhados de casas,
shoppings e fábricas. Segundo a Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a
microgeração distribuída é definida como
uma central geradora de energia elétrica,
com potência instalada menor ou igual a
100 quilowatts (kW), enquanto que a minigeração distribuída diz respeito às centrais
geradoras com potência instalada superior
a 100 kW e menor ou igual a 1 MW.
Em 2012 a Aneel estabeleceu o
sistema de compensação de energia elétrica, em que o consumidor microgerador
ou minigerador pode conectar sua casa à
rede de distribuição, pagando apenas pela
diferença entre o que produziu e o que
consumiu. Caso a produção seja maior
que o consumo, o excedente seria injetado
na rede e a diferença valeria como crédito
para os próximos 36 meses.
Quanto à tributação, Minas Gerais
foi o estado pioneiro em cobrar o ICMS
apenas sobre a diferença entre energia
consumida e injetada. No restante do país
os microgeradores e minigeradores pa-

gam o imposto relativo ao total de energia
absorvida na rede. Mas isso deve mudar.
Em abril deste ano o Conselho Nacional
de Política Fazendária (Confaz) tornou a
isenção do ICMS, para esses casos, uma
possibilidade para todos os estados. O
acordo é opcional, e alguns estados já firmaram convênio com o Confaz, caso de
São Paulo, Goiás e Pernambuco.
O pioneirismo de Minas Gerais na
área se reflete no número de conexões de
microgeradores e minigeradores à rede
de distribuição. Segundo dados da Aneel,
existem 552 conexões. Dessas, 108 estão
em Minas, quase o dobro das 65 conexões do Ceará, que fica em segundo, e de
estados como São Paulo e Rio Grande do
Sul, que têm 55 conexões cada. O mercado global desse tipo de produção deve
aumentar 10 vezes em apenas quatro
anos, segundo análise do IHS Technology, especializado em gestão de energia.
A previsão é que o valor total da geração
distribuída suba de 90 MW em 2014 para
900 MW em 2018.
Na Alemanha, o governo tem comprado sistematicamente toda a energia
excedente produzida pelas células fotovoltaicas residenciais. Para o sócio fundador
do departamento de Minas Gerais da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas (Abee-MG), engenheiro eletricista Luiz
Carlos Sperandio, isso poderia ser feito no
Brasil, gerando um novo mercado. “Hoje
no Brasil as pessoas que geram energia
fotovoltaica em casa só podem vender
para elas mesmas. Se existisse um sistema onde se pudesse vender essa energia
para o governo ou para terceiros haveria
um grande estímulo, um novo mercado”,
afirma Sperandio.
“Se o caminho entre a produção e a
comercialização da energia fotovoltaica ficar claro, haverá um crescimento vertiginoso desse tipo de aproveitamento energéti-

co. Na minha opinião, o que está faltando é
a maior possibilidade para o investidor vender de forma pulverizada, o que dá acesso
aos pequenos investidores. Acredito que
esse mercado brasileiro pode explodir igual
na Alemanha”, opina Luiz Carlos Sperandio,
que também é conselheiro do Crea-Minas.

Ano Internacional da Luz e
das Tecnologias baseadas em
Luz
Como forma de endossar esse debate, a Unesco proclamou 2015 como o
Ano Internacional da Luz e das Tecnologias
baseadas em Luz (IYL 2015). Com a iniciativa a Unesco vem reunindo cientistas
que pesquisam sobre tecnologias ópticas
em vários lugares do mundo, como na
Conferência Internacional e Exposição em
Energias Verdes, em setembro, na cidade
de Orlando (Flórida - EUA).
Para o engenheiro eletricista Hélio Nonato, iniciativas como essa trazem
benefícios para as energias limpas. “Esse
tipo de evento contribui muito. Por exemplo, hoje ainda é muito baixo o número
de residências que usam lâmpadas LED,
que consomem bem menos energia, mas
ainda falta conhecimento e disseminação
dessas tecnologias baseadas em luz”,
afirma o engenheiro.
Em relação ao Brasil, o engenheiro
eletricista Luiz Carlos Sperandio acredita
que esse debate está apenas começando.
“É preciso desenvolver esse trabalho de
disseminação e realmente envolver toda
a sociedade brasileira nessa discussão,
porque falta informação e promoção dessa
matriz energética no país”, finaliza.

www.
www.
www.
SAIBA MAIS:
http://institutoideal.org/
http://www.ren21.net/
http://tinyurl.com/IHSTechnology
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Barbara Eckstein

O risco da paralisação
Crise econômica e Operação Lava Jato ameaçam infraestrutura do país

P

ode-se dizer que a engenharia brasileira nasceu quando, em 1792, o país ganhou a sua primeira escola
de engenharia nos moldes modernos: a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho. A partir de então
estava aberto o caminho para a construção da história da
engenharia nacional. Primeira das Américas e terceira escola de engenharia do mundo, a Real Academia seria o embrião de outras escolas da área tecnológica do país, como a
Escola Central, criada em 1858, e transformada na Escola
Politécnica em 1874, no Rio de Janeiro. Todas essas e as
posteriores foram fundamentais para a formação dos primeiros profissionais da área tecnológica que contribuiriam
para a construção de obras que ainda hoje são referências
históricas do desenvolvimento do país.
É o caso da São Paulo Railway, construída em parceria
com os ingleses, ligando o planalto paulista ao litoral, até o
porto de Santos. Fruto da ousadia empreendedora do Barão
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de Mauá, a rodovia foi inaugurada em 1867 e sua construção
desafiou os obstáculos considerados intransponíveis dos 800
metros de descida da Serra do Mar, exigindo grande preparação dos engenheiros envolvidos no projeto da obra. No Rio de
Janeiro, a construção do Cristo Redentor em 1931 desafiou as
dificuldades de acesso ao local da obra, e hoje o monumento
é uma das sete maravilhas do mundo. Ainda na cidade maravilhosa, a engenharia brasileira mostraria a sua solidez ao
construir, em 1950, o estádio do Maracanã, que por quase 50
anos figurou como o maior estádio do planeta, além da ponte
Rio-Niterói, construída em 1974 e ainda hoje a mais extensa
da América Latina.
A construção de Brasília iniciada em 1956 e concluída em 1960 é um capitulo à parte da história da engenharia
brasileira, que uniu ousadia estética e pioneirismo. Em Minas
Gerais, a construção da Usina de Furnas, inaugurada oficialmente em 1965, contribuiu para aumentar a capacidade de

produção de energia elétrica do Brasil, sendo fundamental
para a industrialização do país. Na fronteira com o Paraguai,
a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, em 1975 – que
por quase trinta anos seria a maior hidrelétrica do mundo –
também se transformaria em mais um marco da engenharia
nacional. Hoje, a usina hidrelétrica Belo Monte, com obras em
andamento, quando concluída, se destacará como a terceira
maior hidrelétrica do mundo.
Esses são apenas alguns exemplos de como ao longo
dos séculos o Brasil vem se destacando no desenvolvimento e
na consolidação de uma engenharia de ponta, responsável por
projetar e construir toda a infraestrutura do país, além de acumular tecnologia com competitividade e profissionalismo. Presente nos principais momentos históricos que determinaram o
desenvolvimento do país, a engenharia nacional foi fundamental para a implantação do parque siderúrgico durante o governo do presidente Getúlio Vargas a partir de 1930, marcando o
início da industrialização brasileira. No governo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, a engenharia brasileira se destacaria, não apenas na construção de Brasília, como na expansão
das rodovias que promoveriam a interiorização do país, além
de ser determinante na construção das grandes hidrelétricas
e na fomentação da indústria automobilística nacional a partir
da década de 1950.
Desde então são inúmeras empresas de engenharia e
milhares de profissionais da área tecnológica contribuindo para
impulsionar o Brasil rumo ao desenvolvimento. Administradores
públicos engenheiros também contribuíram para materializar
ousados projetos de infraestrutura de energia, transportes e
comunicações implantados no Brasil nos últimos anos. Muitos
foram pioneiros na fabricação de máquinas e equipamentos,
além de bens de capital e fornecedores de insumos que ajudaram a proporcionar extraordinário impulso à engenharia e às
construções brasileiras.
Por acumular este potencial que vai desde a construção
de estradas, passando pela consolidação de projetos para
o setor energético, o Brasil tornou-se referência mundial na
área de engenharia, como é o caso dos programas ligados
ao Proálcool e biodiesel, à exploração de petróleo em águas
profundas e às construções de grandes hidroelétricas, dentre
outros. Centenas de empresas e milhares de profissionais das
mais diversas áreas de atividades da engenharia têm se destacado pela criatividade e pelo pioneirismo, inclusive exportando tecnologia para outros países. “A engenharia brasileira é
considerada uma das melhores do mundo. Nossas empresas e
profissionais estão espalhados em todo o planeta conduzindo

projetos e obras de alta complexidade. Fomos chamados para
construir estradas e ferrovias em regiões inóspitas, trabalhar
em grandes programas de irrigação, de pontes, de aeroportos,
construir estádios em países que possuem sua própria cadeia
profissional. Competimos com as melhores empresas de outros
países de igual para igual. Muitas vezes as ultrapassamos. Várias empresas brasileiras, inclusive, foram compradas por multinacionais com o objetivo de se conhecer nossas tecnologias”,
ressaltou o engenheiro civil Flávio Krollmann, presidente do
Sindicado Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia
Consultiva de Minas Gerais (Sinaenco-MG).

ESPEC

IAL

Patrimônio ameaçado
Apesar de todo esse potencial que ganha o mundo e da
enorme contribuição da engenharia brasileira à modernização
do país, esse patrimônio acumulado durante séculos se vê hoje
ameaçado. De um lado, a crise política e econômica que afeta o
Brasil está causando forte impacto nas empresas brasileiras de
engenharia, com paralisação quase total das contratações de
projetos e serviços especializados pelos órgãos governamentais e com a suspensão de contratos e dos pagamentos relativos a obras que estavam em andamento. De outro, se intensificaram os ataques a politicos e executivos identificados como
supostos responsáveis pela corrupção após o início, no ano
passado, da chamada operação Lava Jato, que vem apontando
indícios de irregularidades em contratos com a Petrobras. Para
entender os fatores que favorecem as práticas que levaram à
operação Lava Jato, é preciso destacar, dentre outras causas,
a falta de planejamento no setor público, com a contratação
de obras sem estudo de projetos, favorecendo os desvios e
gerando problemas de toda ordem.
Uma solução seria contratar previamente o projeto de
engenharia, tendo como parâmetro a melhor solução técnico-econômica, com prazo e preço viável para garantir uma obra
de qualidade, construída no prazo e no custo adequado. Ao
invés disso, projetos são contratados pelo menor preço e sem
distinção de qualidade, com prazos exíguos para o seu desenvolvimento e preços inadequados ao seu detalhamento. A continuar essa prática, a engenharia brasileira continuará gerando
empreendimentos que não sairão do estágio inicial do projeto
ou serão paralisados, em consequência desse modelo equivocado que a administração pública continua repetindo.
Para o presidente do Sinaenco, no Brasil vigora a regra
de se contratar uma obra sem projeto algum ou adquirindo
mal esse projeto. “Na Alemanha, para se ter uma ideia, a fase
de projetos ocupa cerca de 40% do prazo total da obra. Por
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aqui, enxerga-se que a fase do projeto e
do planejamento é ‘custo’ ou ‘acréscimo
de tempo’ e, assim, não se dá a devida
importância ao tema. O pior é que, ano
após ano, acompanhamos os resultados
dessa prática: obras que não saem do
papel, superfaturadas, entregas adiadas,
baixa qualidade. Municípios perdem bilhões de recursos por falta de projeto. E,
contraditoriamente, mantém-se essa postura”, ressaltou.
Flávio Krollmann ressalta que essa
prática é uma das causas da crise que influencia diretamente na infraestrutura do
país. “Infelizmente, isso faz parte da cultura brasileira e esse entendimento acaba
atrapalhando a concepção do que é feito
mundo afora: a iniciativa privada participar
mais do planejamento, da construção e da
gestão da infraestrutura. O que acontece
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por aqui é que o Estado quer ser o único
responsável por esses empreendimentos,
o que está longe de ser o ideal. O Estado
não deve e não tem condições de tocar
este assunto e esse cenário inibe qualquer
tipo de investimento por parte das empresas e investidores”, explicou.

Monopólio do Estado
Além disso, o Estado insiste em
continuar como principal contratante de
obras de infraestrutura e abusando de
práticas incompatíveis com as necessidades da boa engenharia.
Para o presidente do Crea-Minas,
engenheiro civil Jobson Andrade, o Estado
cria normas que se sobrepõem umas às
outras com consequentes entraves para o
desenvolvimento do país como um todo.
“Essa cultura da morosidade é gerada por

j u l h o . a g o s t o . s e t e m b r o | 2 0 1 5

governos que legislam para as exceções
corruptas e as regras continuam sendo feitas para essa minoria que comete
atos ilegais. O resultado são obras que se
arrastam por anos sem a perspectiva de
conclusão. O Estado brasileiro tornou-se
muito grande e concentrando em si todas
as ações. Só que a sua capacidade de retornar ao cidadão é questionável, seja em
infraestrutura, na saúde, na educação, na
segurança, na habitação”, explica. Jobson
enfatiza que a insuficiência do Estado é
sentida em todas as esferas. “A falência
da instituição pode ser explicada por diversos fatores, entre eles, o descrédito. O
setor público passou a ser hoje a razão de
existir de diversas corporações provenientes desse ambiente, que visam apenas o
seu próprio crescimento e seus interesses. São setores que estão preocupados

em aumentar seus próprios salários, adquirir vantagens pessoais, e não pensam
em projetos para o coletivo e para o avanço institucional”, destacou Jobson.
Já Flávio Krollmann ressalta a falta
de regras e leis claras no Brasil. “Talvez
até mesmo porque o Estado não enxergue
a importância de passar a bola para a iniciativa privada. Essa insegurança, aliada à
instabilidade política e econômica que nos
assola, cria uma condição contrária para
que a coisa funcione e se viabilize. Vale
ressaltar também as frequentes quebras
de contrato e inadimplências que são características da relação com os governos.
No campo ambiental, a legislação precisa
ser mais bem definida e entendida pelas
partes, para que não haja atrasos e as
responsabilidades sejam objetivamente
determinadas, inclusive o papel de cada
um”, afirmou.

“

(...) pode
haver uma grande
desnacionalização da
infraestrutura no país,
já que a maior parte
dos interessados é
composta por grupos
estrangeiros que
compram participação
em empresas .

”

Jobson Andrade

Um exemplo dessa situação, segundo presidente do Sinaenco, é o Regime
Diferenciado de Contratação (RDC), considerado pelo governo uma solução para
os empreendimentos em infraestrutura,
mas que, na verdade, antes mesmo de
ser criado já era definido como mais uma
das causas do fracasso da engenharia. “O
que se tem visto na prática são inúmeras
obras que nem sequer saíram do papel”,
frisou.
Segundo o presidente do Sindicato
da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG),
engenheiro civil Luiz Fernando Pires,
uma das alternativas para resolver esta
questão do monopólio das contratações
pelo Estado seriam as privatizações e as
Parcerias Público-Privadas. “O Brasil tem
muito espaço e o setor privado sempre
tem recursos para bons investimentos,
desde que tenha regras claras e os investidores tenham segurança. Recurso
nunca é problema, o que falta é a clara
regulamentação, estabilidade e segurança jurídica”, destacou.

Operação Lava Jato
Independente dos fatores que levaram à Operação Lava Jato, o fato é que
somadas à crise econômica, as denúncias de supostos pagamentos de propina
a politicos por parte de executivos de
empreiteiras ligadas à Petrobras geraram um cenário de grande insegurança
na área da infraestrutura no país, com
demissões e quebradeira nas maiores
construtoras nacionais.
“Dezenas de obras foram paralisadas e as empresas denunciadas estão
promovendo um verdadeiro feirão de concessões de aeroportos, portos, rodovias,
empresas de saneamento e estaleiros para
saldar suas dívidas milionárias. Com isso,
pode haver uma grande desnacionalização

da infraestrutura no país, já que a maior
parte dos interessados é composta por
grupos estrangeiros que compram participação em empresas”, ressalta Jobson.
Desde o ano passado, quando a
Petrobras suspendeu contratos que tinha
com as empresas acusadas de formar um
cartel para fraudar contratos e desviar
dinheiro público, estas têm enfrentado
dificuldades financeiras. Além disso, a
dificuldade em obter crédito nos bancos,
o assédio dos credores e a falta de segurança dos investidores para comprar
ativos estão tirando o fôlego financeiro
das empresas envolvidas direta ou indiretamente na Operação Lava Jato. Diante
do cenário cada vez mais complicado, a
alternativa das empreiteiras tem sido avaliar a recuperação judicial como forma de
garantir a sobrevivência. Segundo dados
da Serasa Experian, somente em março
deste ano foram feitas 75 solicitações de
recuperação judicial de empresas. O processo foi criado no Brasil em 2005 para
substituir a concordata e permite que as
empresas reestruturem suas dívidas com
credores, reorganizem seus negócios e
se recuperem momentaneamente da dificuldade financeira. Com isso, a empresa
mantém sua produção, o emprego dos
trabalhadores e o interesse dos credores
que querem ser pagos.
Em encontro com empresários fluminenses na Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro (Firjan) em março, o ministro Luís Adams, da AdvocaciaGeral da União (AGU), avaliou que a cadeia
econômica que tem no topo 23 grandes
empreiteiras e empresas do setor de
energia envolvidas diretamente no caso
Lava Jato tem abaixo de si cerca de 50 mil
empresas prestadoras e fornecedoras de
produtos e serviços. Essas empresas, segundo o ministro, totalizam quase 500 mil
empregos, e juntas, correspondem a 13%
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do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Saída para a crise
Diante desse quadro de estagnação
da economia, de juros altos que reduziram
a procura de financiamento e de corte no
orçamento da União, que atingiu principalmente as obras de infraestrutura, as
empresas de engenharia buscam saída
para a crise. De acordo com o presidente
do Sinduscon-MG, para contornar a crise
é preciso planejamento. “Planejamento
é um ponto chave, é o que dá direção,
metas, marcos. O que fazer, quando fazer
e quem vai fazer. Isso tudo precisa constar em planejamento, de cinco em cinco
anos, metas para os próximos dez anos.
Acontece que no Brasil há muito tempo
não existe esse planejamento. A última
vez que nós planejamos foi do início da
década de 1960 até o início da década
de 1980. Aí sim, eram traçadas metas e
prazos”, avaliou.
Já o ministro Luís Adams acredita
que a melhor saída para que a investigação dos atos de corrupção na Petrobras
não acabem comprometendo a economia
brasileira pode estar na efetivação de
acordos de leniência, quando os grupos
envolvidos assumem suas culpas e se
comprometem a fazer uma série de medidas para pagar financeiramente pelos
crimes cometidos e evitar futuros desvios
de conduta, em troca da volta à condição
de poderem fechar contratos com a área
pública. “Preservar a atividade econômica
não é incompatível com combater a corrupção. Temos institutos legais que viabilizam uma solução que permite o efetivo
combate à corrupção com a submissão
da empresa, mudança comportamental,
colaboração, ressarcimento, associado
à preservação. Mas nós não temos que
transformar essas consequências em realidade traumática para 500 mil empregados e os milhares de investidores que
apostaram nessa atividade econômica e
que não têm nenhuma responsabilidade
sobre o que alguns agentes tiveram em
relação à Lava Jato”, afirmou.

V É R T I C E

Crea-Minas debate rumos da engenharia
Com o objetivo de debater o cenário vivido hoje pela
engenharia brasileira e apontar alternativa para a saída da crise, o
Crea-Minas realiza em parceria com outras instituições, até o final
deste ano, o seminário A Engenharia Brasileira em Tempo de Crise:
Rumos e Perspectivas. O intuito é debater como a crise política
e econômica que afeta o Brasil está causando forte impacto nas
empresas de engenharia e as consequências da Operação Lava
Jato no andamento das obras de infraestrutura do país.
O vice-presidente do Crea-Minas, engenheiro civil Gilson
Queiroz, chama a atenção para o fato de que o Conselho – com
a isenção que tem como um órgão que defende a sociedade e
conhece bem todos os aspectos da engenharia – deve se manifestar em relação a este momento de crise vivido pela engenharia
brasileira. “Precisamos dessa manifestação e dessa organização
da engenharia para podermos opinar. Eu acho que um grande movimento da engenharia deve ser feito para que possamos resolver
isso. A sociedade tem de se mobilizar e mostrar que é importante
retomar o desenvolvimento do país. Desemprego não interessa a
ninguém, falta de financiamento não interessa a ninguém, e muito
menos falta de infraestrutura”, destacou. Para Gilson, uma das
saídas neste momento delicado é a qualificação da engenharia.
“E quando eu falo de qualificação, falo no sentido de a engenharia
assumir a posição dela e conduzir os processos. Quem conduz a
engenharia hoje são pessoas estranhas à área. Quem determina
a forma de contratar, preços e o que está certo ou errado é o
judiciário. Ou a engenharia chama para si a responsabilidade
de estabelecer parâmetros factíveis e faz a disputa na sociedade, ou vamos continuar reféns de avaliações e julgamentos de
quem não exerce a profissão”, afirmou.
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Apostando na
superação da crise
O engenheiro civil Emir Cadar Filho, 41 anos, é formado pela
PUC Minas. Diretor da Cadar Engenharia Construções Ltda, foi diretor do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais (Ciemg) e
integra o Conselho Temático de Infraestrutura (Coinfra) da Confederação Nacional das Indústria (CNI). Há 12 anos atua no Sindicato da Indústria das Construção Pesada no Estado de Minas Gerais
(Sicepot), tendo sido diretor de Obras Rodoviárias (2006/2009) e
vice-presidente de Obras Rodoviárias (2009/2015). Em abril deste ano, foi eleito presidente da entidade para um mandato de três
anos. Nesta entrevista à VÉRTICE, Emir Cadar Filho analisa o cenário
da engenharia brasileira neste momento de crise e aponta possíveis
soluções para a retomada do crescimento das atividades deste setor essencial para o desenvolvimento do país.
VÉRTICE - Como você avalia o cenário apresentado hoje
pela engenharia brasileira e pela engenharia em Minas Gerais?
Emir Cadar - Vejo com muita preocupação, pois é um setor
muito dependente da economia nacional. É um setor que só roda
por investimentos, em grande parte investimentos públicos e nós
estamos, neste momento de dificuldade do Brasil, com as obras
paralisadas, já que os investimentos ainda não foram retomados. É
um momento difícil, mas eu acredito que vamos achar um caminho
a médio prazo para retomar o ritmo de trabalho das empresas.

Emir Cadar - Não vou falar só da engenharia não. Eu acho
que o Brasil é um antes da Lava Jato e outro depois. Quando pegamos a operação Lava Jato, não estamos falando apenas de engenheiros, estamos falando de empresários que podem vir de qualquer ramo. Então eu acho que no Brasil criou-se agora uma visão
de que qualquer pessoa de qualquer setor com qualquer poder pode
ser investigada. Porque o que temos hoje aí é uma investigação,
não tem ninguém condenado. Temos pessoas poderosas investigadas. Acho que mudou a visão neste ponto, de que no Brasil tudo

Gustavo Andrade

VÉRTICE - Podemos dizer que a engenharia brasileira era
uma antes da operação Lava Jato e outra após as investigações e os impactos para o setor?
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“

Se pegarmos a história do Brasil,
a engenharia mineira, sem dúvida, é a
que mais contribuiu para a construção
do país

”

acaba em pizza. Acho que mudou. Nem tudo
agora acaba em pizza.
VÉRTICE - Como você analisa os
impactos da crise nos investimentos de
infraestrutura no país?
Emir Cadar - É um grande golpe os
investimentos cessarem da maneira como
ocorreu. Mesmo esperando um 2015 difícil,
já que 2014 não foi fácil, após as eleições os
governos [estadual e federal] estagnaram e
todas as obras do país que estavam em andamento até outubro foram paralisadas praticamente de imediato. Recebemos ordens
de paralisação em massa e a retomada vai
ser ainda a conta-gotas. E isso nem é uma
escolha do governo, que sempre quer investir em infraestrutura, já que isso traz retorno
político para ele, mas é por falta de dinheiro mesmo. A situação econômica do país é
muito difícil.

Bárbara Dutra

VÉRTICE - Como as empresas de
engenharia do país têm reagido diante
deste quadro que você acabou de traçar?
Emir Cadar - As empresas estão num
momento muito difícil, buscando a sua so-
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brevivência dentro de um mercado muito escasso de obra. Quem está acabando as suas
obras em andamento, e que são poucas, está
preocupado com o que vai vir pela frente. É
um momento realmente de expectativa para
o que vai vir. Quando a gente fala em investimento não estamos falando de licitações
nem de obras novas não. Nós temos muita
coisa paralisada, investimentos necessários
paralisados por falta de dinheiro e se não
retomarmos isso aí em um espaço curto de
tempo eu acho que vamos começar ter problemas nas empresas.
VÉRTICE - Fala-se muito que o Estado brasileiro monopoliza os investimentos na área de infraestrutura. Qual seria
a outra saída para que outros setores da
economia pudessem investir no setor?
Emir Cadar - Como projeto de concessão federal e estadual, os governos enxergaram que não vão ter capital para os investimentos que o país e Minas precisam fazer.
Então eles estão buscando formas para que
o capital privado comece a entrar na área da
infraestrutura através de financiamentos. O
governo quer que a própria iniciativa priva-

da, por meio de concessões, de Parceria
Pública Privada (PPP) invista no seu próprio negócio. Mas com a dificuldade do
momento vivida pelo país, as empresas
também não vão conseguir esse crédito,
já que são números muitos vultosos. Eu
acho então que a solução vai ser a quatro
mãos, com o governo também buscando
o financiamento com as empresas privadas. Não adianta jogar somente para a
empresa privada e dizer ‘agora vocês arrumam o financiamento, que eu deixo vocês fazerem PPPs e concessão’. Por isso,
acho que é um trabalho a quatro mãos.
VÉRTICE - Qual tem sido o impacto da crise nos postos de trabalho
da área tecnológica?
Emir Cadar – Esse talvez seja o
ponto mais crítico do problema, que é
a parte social que ninguém enxerga em
uma construtora. Nós empregamos em
massa quando começamos uma obra.
Quando estamos ativos saímos de cem
para mil funcionários numa rapidez enorme. Mas também quando somos forçados a paralisar ou ficamos sem obra a
nossa demissão é do mesmo vulto. Estudos mostram que estamos com um número aí de 50% de demissão de outubro
até hoje, que corresponde a cerca de 60
mil postos de trabalho extintos.
VÉRTICE - Dos quase R$ 200 bilhões de investimentos em infraestrutura anunciados pelo governo federal,
cerca de R$ 2,5 bilhões devem ser
destinados a Minas Gerais. Qual a importância desses investimentos para
o setor da construção pesada e para a
economia de Minas Gerais, que detém
a maior malha rodoviária do país?
Emir Cadar - Minas Gerais recebeu pouco investimento dentro desse
pacote. Enxergamos aí que a parte de
portos a gente não entra, no setor de
aeroportos também não entramos porque o aeroporto de Confins já está concessionado. Na parte rodoviária temos aí
as BRs 060, 050, 040 concessionadas,

a 381 para São Paulo também. Então o
que sobrou foi a BR 262 no sentido Espírito Santo que estão no programa. Acho
que faltou o anel rodoviário e o metrô,
que não foram contemplados. Então eu
acho que se o governo não mudar as
regras, não flexibilizar, não abrir para as
empresas médias, continuar com regras
em que só as grandes vão poder participar, isso aí não vai para frente. Agora,
se ele ver de outra maneira, deixar as
empresas terem lucratividade e mais
espaço para que estas participem, uma
parte desse programa pode dar certo.
Mas a curto prazo eu não vejo resultado
destas concessões, pois faltam muitos
dados ambientais, a maioria destes programas está sem projetos e é preciso ser
estudada sua viabilidade econômica. Eu
acho que o governo escolheu onde ele
quer investir. Isso é um primeiro passo,
mas para se tornar uma realidade falta
muita coisa.
VÉRTICE - Reclama-se muito
dos entraves burocráticos e da falta
de projetos para as nossas obras de
infraestrutura. Como você avalia essas questões?
Emir Cadar – São dois assuntos
distintos. Eu acho que nossos projetos
precisam ser melhorados, e muito. Hoje
os governos, quando sonham com uma
obra, só enxergam o dia que elas vão ficar
prontas. Mas eles têm que lembrar que
a obra tem que ser muito bem projetada,
tem que ser estudada, que os projetistas precisam ser bem remunerados. Tem
que fazer um bom projeto, com muitas
sondagens e não um projeto rápido para
‘depois vamos fazer a obra’. O projeto
tem que ser estudado com calma para na
hora de ser executado pelas construtoras
tudo poder ser feito com agilidade e exatidão. Tenho a visão de que a empresa
não gosta de ficar pedindo aditivo. Pelo
contrário, o sonho da empresa é pegar o
projeto perfeito em que ela entra faz e vai
embora. Porque o nosso lucro vai embora
neste custo fixo dos meses a mais que o

projeto não contemplava tudo que aconteceu na obra. Já os entraves causados
pela burocracia no Brasil, minha visão é
de que daqui a pouco o país vai parar. Eu
acompanho isso há mais de vinte anos.
O que eu achava que era complicado
em um processo há uns vinte anos atrás
hoje é muito mais complicado. Cada vez
foi-se criando mais um passo, mais uma
etapa para ser vencida. Os órgãos fiscalizadores tornaram-se cada dia mais exigentes e passaram da medida a ponto de
paralisarem obras querendo impor preço
nas coisas. Eu acho que um órgão tem
que ser fiscalizador e não regulador, e ele
está regulando todo o mercado. Então as
obras param e daqui a pouco o Brasil vai
parar.
VÉRTICE - Qual o peso da engenharia mineira na construção da
infraestrutura do Brasil?
Emir Cadar – Se pegarmos a
história do Brasil, a engenharia mineira,
sem dúvida, é a que mais contribuiu para
a construção do país. Na construção de
Brasília tivemos grandes construtoras
mineiras. Há anos se fôssemos pegar
as dez maiores construtoras do país,
seis ou sete eram mineiras; hoje talvez
sejam duas ou três, mas sempre em
qualquer grande projeto do Brasil existe
uma construtora mineira. Isso é histórico. Minas é um berço de construtores,
é um berço da engenharia. As empresas
aqui nascem, crescem e vão desbravar
outros estados do país e até o exterior.
Tem várias empresas mineiras atuando
na África, na Europa, aqui nas Américas,
nos países vizinhos. Então é com muito
orgulho que eu falo quando represento
as empresas de Minas da construção pesada, porque acho que realmente somos
um exemplo.
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Sou Geólogo.
Sou Engecred.

Sou Agrônomo.
Sou Engecred.

engec

A cooperativa de crédito que é a
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Sou Engenheiro.
Sou Engecred.

Sou Engenheira
e Empresária.
Minha empresa
também é Engecred.

gecred

NOVA SEDE
Rua Martim de Carvalho, 701
Santo Agostinho
Belo Horizonte
NOVO PA MOC
Ibituruna Shopping
2º Piso
Montes Claros
engecred.com.br

a sua cara está de casa nova.
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A Engenharia do Futuro passa pela Medicina
Aécio Freitas Lira

Resumo
O atual cenário da formação em
engenharia no Brasil é tema de artigo
realizado pelo professor Aécio Freitas
Lira, diretor acadêmico da EduQualis Educação de Qualidade. O assunto foi
discutido durante a segunda edição
do seminário ‘Engenheiro do Futuro’,
evento sediado pela Universidade
Federal de Minas Gerais, no mês de
julho. A ampliação em cerca de 400%
na oferta de cursos nos últimos dez

anos, assim como o baixo nível de
excelência das graduações chegam
a apontar uma urgente necessidade
de reestruturação da formação oferecida ao profissional da engenharia.
Em contrapartida, o fechamento de
cursos começa a ser uma iminente
ameaça para a área, a qual recebe
mais de 15 mil novos alunos por ano
somente em Belo Horizonte. Repensar
a grade curricular, o tempo de graduação e a política educacional tende a
ser apontamento para a mudança de

perspectiva em torno da engenharia
brasileira. Mas, afinal, qual será o
futuro da engenharia? Quais serão as
estratégias para a próxima década?
Essas e outras questões são abordadas no texto, que também explica de
que forma a medicina torna-se aliada
na busca de inovação e tecnologia.

www.

www.
http://bit.ly/artigo27c www.

Geoprocessamento Aplicado à Preservação
Ambiental: uma Análise sobre o Cadastro Ambiental
Rural em Minas Gerais
Diego Gontijo de Souza Costa

Resumo
A tecnologia de ponta e crescente, a popularização dos equipamentos tecnológicos, aliados a todos
os problemas vivenciados nos últimos anos: desastres naturais, crise
energética, crise hídrica, aumento
populacional desenfreado. Isso fez
com que o homem pudesse utilizar
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dessas tecnologias de forma a evitar desastres, poluição e degradação
ambiental. Um exemplo claro disso é
a utilização dos satélites e imagens
como forma de mapeamento, controle
de poluição, controle de degradação,
dentre outros. Desta forma, o Brasil
utilizando-se dessa tecnologia, veio
a desenvolver um sistema capaz de
auxiliar a gerenciar as propriedades

j u l h o . a g o s t o . s e t e m b r o | 2 0 1 5

rurais no quesito de recursos naturais
e preservação, surgindo dessa forma
o Cadastro Ambiental Rural. Neste artigo discutiremos as principais características deste sistema, ferramentas,
dificuldades e problemas.
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A Importância do Gerenciamento
no Escopo em Projetos
Gustavo Adalberto da Costa

Resumo
Este trabalho tem como objetivo demonstrar a importância do gerenciamento
de escopo para o sucesso de um projeto. Os projetos de maneira geral estão sujeitos a uma série de incertezas e riscos, especialmente aqueles com maior número de
stakeholders e maior porte. O presente artigo apresenta uma abordagem que pode
ser utilizada na gestão de projetos para mitigação das incertezas e riscos na definição de escopo e de requisitos que afetam os projetos. Quando essas incertezas
e riscos não são adequadamente gerenciados, a qualidade do produto final pode
ser comprometida, a expectativa do cliente pode não ser atendida, e a equipe que
precisa conviver com ansiedades e conflitos durante a vida do projeto pode ter sua
produtividade reduzida.
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Minas exporta engenharia
Empresas de engenharia de Minas Gerais
conquistam o mercado internacional

Roberto Quezada

A riqueza de suas serras e a história
fortemente ligada à extração mineral deram a Minas Gerais as condições ideais
para ser uma incubadora da área técnica
no Brasil. Essa feliz coincidência também
torna o estado um importante berço de
empresas de engenharia. Com know-how
e qualidade, nada mais natural que essas
empresas ganhassem o mercado brasileiro e também o mundial.
Para o engenheiro civil Emir Cadar
Filho, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado de
Minas Gerais (Sicepot-MG), a engenharia
mineira foi fundamental para a construção
do país. “Na história do Brasil a engenharia mineira sem dúvida é a que mais
contribuiu para a construção do país. Na
construção de Brasília tivemos grandes
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construtoras mineiras”, destaca.
Mas a atuação das empresas de
engenharia que nasceram em Minas não
fica só nos livros de história. Para Emir,
Minas Gerais é um importante polo da
engenharia brasileira e, além dos grandes
projetos nacionais, as empresas mineiras
exportam tecnologia para o mundo. “Sempre em qualquer grande projeto no Brasil
existe uma construtora mineira. Minas é
um berço de construtores, é um berço da
engenharia” afirma.
Empresas nascidas em Minas Gerais e que já atuam há décadas no mercado nacional têm expandido, nos últimos
anos, seus negócios para outros países.
“As empresas aqui nascem, crescem e
vão desbravar outros estados do país e
até o exterior. Existem várias empresas
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mineiras atuando na África, Europa e aqui
nas Américas, nos países vizinhos”, ressalta Emir Cadar.

Aterpa
É o caso da construtora Aterpa, empresa que atua no ramo da infraestrutura,
principalmente em rodovias, pontes, viadutos e ferrovias. Com mais de 60 anos
de operações no Brasil, a empresa começou a atuação internacional em 2010,
quando instalou uma sucursal em Lima,
no Peru. Atualmente a Aterpa executa vários contratos no país, como os serviços
de restauração e manutenção de via contínua no distrito de Cajamarca, um trecho
de 123 quilômetros entre as cidades de
Choropampa e Huayobamba.
Para o diretor da área internacional
da Aterpa, engenheiro civil Júlio Salazar,
a escolha do Peru para expandir as obras
para o exterior foi estratégica. “O Peru é
um país que tem boas perspectivas de

crescimento e de investimento em infraestrutura, as suas instituições são sólidas e justas,
oferecendo um risco jurídico muito pequeno.
Além disso, é um país próximo do nosso e nós
tínhamos relacionamento com pessoas próximas do mercado”, afirma.
Segundo Salazar, uma das dificuldades de se trabalhar em outro país, apesar de
ser latino americano, é a barreira cultural e
linguística, que são desafios diários a serem
vencidos tanto por profissionais brasileiros
como peruanos. Outras dificuldades são em
relação à logística, locais de difícil acesso, a
altitude e o trabalho de construção no meio
da selva amazônica.“Tivemos que criar uma
metodologia de trabalho em San Martín, por
exemplo, que é uma região onde chove muito,
por isso fomos obrigados a abrir frentes de
serviços mais curtas para enfrentar as chuvas
e não prejudicar o trabalho. Em relação à altitude, tivemos que adaptar os equipamentos
e utilizar um procedimento de segurança mais
rígido. A Aterpa chegou a ter entre 600 e 700
colaboradores”, conta o engenheiro.
Quanto à nacionalidade dos profissionais envolvidos nas obras tocadas pela Aterpa,
Júlio conta que a maioria é ocupada por peruanos, sendo que os cargos administrativos,
chefias e gerências são ocupados por brasilei-

ros, a maioria deles engenheiros civis.
Em 2014, a empresa concluiu as primeiras obras no Peru. Um trecho de 26 quilômetros da estrada entre Piura e La Obrilla
debutou a atuação transnacional da Aterpa,
que no mesmo ano ainda entregou a construção de seis pavilhões do Mercado Mayorista
de Lima. Para a construção desses pavilhões
a empresa contou com 220 colaboradores
diretos e indiretos, resultando em uma área
total construída de 89.729 metros quadrados
e mais de 18 mil metros cúbicos de concreto.
Ainda em execução estão as obras das pontes
Manuela e Pasamayito, na região de Piura, da
ponte metálica Oyotun e de uma estrada de
quatro quilômetros, ambas em Chiclayo.

ImTraff
Outro exemplo de empresa mineira exportadora de tecnologia é a ImTraff Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda, empresa
que presta consultoria em engenharia de
tráfego, de transportes e acústica ambiental.
Tendo começado a expansão internacional
dos negócios em 2010, assim como Aterpa, a
empresa já prestou serviços no Equador, Panamá, República Dominicana, Peru, Angola e
Moçambique nesses cinco anos.
O engenheiro civil Frederico Rodrigues,

sócio-diretor da ImTraff, acredita que a atuação em vários países traz uma série de vantagens. “Além de nos sentirmos honrados e
termos a certeza que isto reflete a qualidade
dos serviços que prestamos, essa diversidade
de atuação nos permite - especialmente em
períodos de adversidades econômicas no país
- manter o pleno funcionamento da empresa,
sem se abater por eventuais baixas na demanda de mercado interna do Brasil”, afirma
Frederico.
Sobre as dificuldades enfrentadas pela
empresa no mercado internacional, Frederico
aponta a mão de obra qualificada e as diferenças burocráticas como fatores a se observar. “A principal dificuldade, seja fora ou no
Brasil, é a formação técnica. Temos carência
na área específica de planejamento de tráfego
e transportes. A língua é um desafio mediano. Eu falo e escrevo em espanhol e parte da
equipe também. Já a parte administrativa e
financeira às vezes é confusa, porque a forma de pagamento varia a cada novo país. São
documentos diferentes, formatos diferentes”,
explica o engenheiro.
Um dos projetos tocados pela ImTraff
é o planejamento viário para implantação de
corredor BRT em Maputo, capital de Moçambique. O serviço vem trazendo desafios mui-

A Aterpa construiu o Mercado Mayorista de Lima, no Peru
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to diferentes dos encontrados no Brasil.
“Atualmente está sendo um desafio técnico realizar todo o planejamento do BRT
de Maputo com as vias operando em mão
inglesa. Apesar de parecer óbvio simplesmente inverter a concepção, na prática
não é tão lógico assim. No entanto, com o
passar do tempo a gente acaba se acostumando”, conta.
Para o sócio-diretor da ImTraff, a
engenharia brasileira é bem vista no exterior. “Em todos os países que atuamos
observo que somos vistos com bastante
respeito e confiança. Em específico sobre
tráfego, alguns países conhecem, admiram e muitas vezes utilizam nossos manuais do Detran e DNIT”, afirma Frederico,
que ressalta também o intercâmbio de experiências profissionais. “A mão de obra
é predominantemente mineira. Porém,
já recrutamos engenheiros colombianos,
devido à expertise específica de graduação em engenharia de transportes e vias”,
aponta o engenheiro, que já foi professor
na UFMG, Cefet, UniBH, Promove e Fead.
O consultor de negócios internacionais da Federação das Indústria de Minas
Gerais (Fiemg), Alexandre Brito, acredita
que a experiência e a criação de sinergias
são as maiores vantagens da atuação
multinacional. “O primeiro ponto é a sinergia, já que estando fisicamente em outros
países a empresa está aprendendo sobre
o mercado, seus concorrentes, competidores. Além disso, ela vai aproveitar o que
cada país pode oferecer”, afirma.
Alexandre explica que a atuação
de empresas no mercado internacional
traz benefícios para toda a economia
mineira. “Entendo que esse processo é
também benéfico para o mercado mineiro. Costuma ter benefícios também para
fornecedores, já que mobiliza farta cadeia
de produtos, além do financiamento que
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geralmente provém daqui. Por isso eu vejo
que essa atuação tem sempre um impacto positivo”, explica.
ImTraff e Aterpa partiram de Minas
Gerais para outros estados e depois expandiram seus negócios para a América
do Sul. Essa é a trajetória mais comum
entre as multinacionais brasileiras, como
apontam estudos da Fundação Dom Cabral (FDC) e da Escola Superior de Publicidade e Marketing (ESPM).
Segundo o Ranking FDC de Multinacionais Brasileiras, produzido em 2014,
o país com maior presença de empresas
brasileiras são os Estados Unidos, com
39, seguido por Argentina (33), Chile (28),
Uruguai (24) e Colômbia (23). Dos países
fora do continente americano o destaque
é a China, que recebe 19 empresas brasileiras. Portugal e Reino Unido são os destinos mais procurados na Europa, com 15
e 14 sucursais, respectivamente.
O ranking aponta ainda os destinos
mais procurados para abertura da primeira subsidiária ou franquia no exterior. A
América do Sul recebe aproximadamente
53% das primeiras experiências, enquanto a América do Norte fica em segundo
com 28%. Europa (10%), África (6%) e
Ásia (1,5%) ficam na sequência.
Para o consultor de negócios internacionais da Fiemg a explicação está no
perfil dos mercados e suas demandas. “Eu
diria que o nosso mercado de engenharia
está direcionado para mercados como
América Latina, onde existem países que
podem ter demandas para obras. Principalmente mercados onde há demandas
por projetos de engenharia de energia,
petróleo e infraestrutura. Acontece que
a nossa indústria tem competitividade
onde o valor dos contratos é menor, com
custos menos elevados. Nós temos a capacidade de oferecer produtos e serviços
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customizados com custos compatíveis,
enquanto que empresas vindas de países
mais desenvolvidos não aceitam projetos
menores, porque não têm um retorno interessante para eles”, explica Alexandre.
De acordo com dados do Observatório de Multinacionais Brasileiras, projeto
da ESPM, o ramo da extração e mineração
é o segundo maior em número de empresas brasileiras do setor primário com atuação no exterior, atrás apenas de agricultura, pecuária e caça. Do setor secundário
são as máquinas e equipamentos que
representam a maior parte das multinacionais brasileiras, seguido pela indústria
ligada a veículos automotores e meios
de transporte. Já no setor dos serviços, o
destaque é a construção civil.
Para Alexandre Brito, a internacionalização de empresas da área tecnológica é excelente para o fortalecimento
das exportações e o bom desempenho da
economia nacional. “Eu vejo como sendo
muito positiva essa presença. Ela pode
perenizar a exportação, dando mais viabilidade e tornando-a mais constante. Existe
ainda a vantagem de se ter conhecimento
do mercado. Quando você leva produtos
e serviços ao exterior você está no jogo
global”, conclui.
Isso é o que tem feitos essas empresas mineiras expandindo seus serviços, exportando tecnologia e entrando em
sintonia com o mundo globalizado.

www.
www.
www.
Saiba mais:
http://tinyurl.com/RankingFDC2014
http://observatorio.espm.br/
http://www7.fiemg.com.br/
http://www.sicepot-mg.com.br/
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Mulheres conquistam espaço
na área tecnológica

MERCADO

Para as sócias, o fato de serem
mulheres nunca foi problema e até contribuiu para cativar a simpatia de clientes. “A mulher tem essa imagem de ser
mais detalhista e cuidadosa. E realmente
somos assim. Nas obras, estamos sempre atentas aos detalhes, principalmente
em relação ao acabamento”, afirma Alice. A engenheira acredita que o preparo
técnico que homens e mulheres têm é
igual, pois passaram pela mesma formação. “A diferença entre um profissional e
outro está na experiência obtida, não no
gênero”, conclui.
Exemplos como o da Renovar comprovam o crescimento da presença das
mulheres no mercado da engenharia.
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PresidênciaRD

Q

uando ainda eram estudantes de
engenharia de produção civil, no
Cefet-MG, Alice Rocha, Amanda
Kelly e Andréa Cristina desenvolveram,
em sala de aula, um plano de uma
empresa com foco em projetos. Anos
depois, as três engenheiras tiraram do
papel o trabalho de escola e criaram a
empresa Renovar Engenharia. Era uma
época em que Belo Horizonte já possuía
empreiteiras que realizavam serviços de
mão de obra para reformas e construções, que, no entanto, não eram completo. “O nosso diferencial foi entrar no
mercado dispostas a oferecer ao cliente
todo o processo das reformas, passando pela elaboração do projeto, oferta
de mão de obra, compra de materiais,
acompanhamento da obra, até a conclusão”, ressalta a engenheira civil Alice
Rocha.

Ainda que a área possua um grande contingente masculino, essa proporção tem
mudado ao longo das últimas décadas e
as projeções para os próximos anos são
ainda mais animadoras.
“Futuramente, com o aumento significativo do volume de engenheiros em
Minas Gerais, haverá um rejuvenescimento no mercado e o crescimento da
participação das mulheres”, avalia Octávio Alcântara Torres, professor de estatística do Centro Universitário Una. Na sua
dissertação de mestrado defendida em
2013, Disponibilidade de mão de obra
qualificada para o curto e médio prazo:
uma proposta metodológica aplicada ao
caso dos engenheiros em Minas Gerais,
Octávio apresenta dados que compro-
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vam a ascensão feminina na área da
engenharia.
De acordo com a pesquisa, em
1980, havia 100 engenheiras para cada
1.189,4 engenheiros graduados. Três
décadas depois, em 2010, os dados já
mostravam uma diferença considerável:
100 mulheres para cada 341,7 homens.
Ao traçar a simulação que aponta essa
maior participação das mulheres, Octávio
destaca pontos que podem ajudar gestores no planejamento futuro.
Se depender do número de mulheres que ingressam nos cursos da área
tecnológica, essa representatividade feminina tende a continuar a crescer em
âmbito nacional. De acordo com dados
analisados pelo Departamento Intersin-

dical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em 2012, as mulheres
correspondiam a 30,69% do total de
alunos dos cursos de engenharia. Em
Minas Gerais, a maior parte opta por cursar engenharia civil, mas cursos como
engenharia ambiental e sanitária e engenharia química também possuem um número expressivo de alunas matriculadas.
“Quando eu falei que ia fazer engenharia,
meus familiares estranharam, falavam
que era ‘curso de homem’”, revela Mariane Diniz, que estuda engenharia civil
na PUC Minas. Ela acredita que o preconceito entre alguns estudantes existe, mas
não é tão forte como antigamente. “Se
havia algum preconceito na minha turma,
ele acabou quando começamos a estudar, pois mulheres e homens são quase
meio a meio lá”, diz. Além de vice-presidente do Diretório Acadêmico do curso,
Mariane coordena as ações de marketing
do Crea-Minas Júnior.
Assim como o número de mulheres
matriculadas nos cursos de engenharia,
a proporção de alunas que concluem o
curso confirma esta ascensão. De acordo com o mesmo estudo do Dieese, em
Minas Gerais, a proporção de mulheres
que concluíram o curso já se encontrava
na casa dos 30% em 2012, um aumento
de quase três pontos percentuais desde
2010. Para Mariane, as estudantes de
engenharia que ela conhece têm um
comprometimento maior. “As mulheres
costumam ser mais regulares durante o
curso”, avalia.

Desafios
“Fazer parte de um processo de
engenharia e ver o fruto daquele trabalho
são coisas muito gratificantes. Eu penso
que esse é um dos motivos pelos quais
mais mulheres estão na área”, diz a engenheira civil Davina Braga, conselheira

do Crea-Minas e membro da Câmara
de Mediação e Arbitragem (CMA). Ainda
assim, Davina acredita que as condições
são desiguais em muitos lugares. “No
mercado você vê engenheiras que estudaram mais, fazem cursos de especialização e pós, mas recebem menos do que
homens que possuem apenas a graduação”, aponta.
Com mais de 25 anos de atuação
no mercado e com a experiência de professora em cursos de engenharia, Davina revela não ter sofrido com diferenças
salariais nos locais em que trabalhou,
mas que já viu essa ocorrência em outros lugares: “Infelizmente, é possível
encontrar empresas que pagam menos
a suas engenheiras”. De acordo com
dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a média salarial
de mulheres que atuam na engenharia é
14% menor que a dos homens.
Prática comum entre muitas organizações, a diferença salarial por motivo
de gênero é proibida constitucionalmente. No artigo 7º, inciso 30 da Constituição
Federal de 1988, a legislação brasileira
proíbe a diferença de salários e outras
discriminações por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. “O maior de todos os desafios é ‘ser mulher’. Muitas
discriminações deixam de existir com o
passar do tempo, mas ainda há aquelas
relacionados ao gênero”, diz Davina. Ela
acredita que muitos desses problemas
começam a ser desconstruídos no próprio ambiente familiar, como tarefas que
antes eram consideradas femininas e
hoje são divididas entre os casais. “Os
homens têm percebido que o dever para
com os filhos e a casa deve, sim, passar
por uma divisão. À medida em que isso
acontece, você observa uma mudança
que também terá repercussão no mercado”, analisa.

Foi com o objetivo de enumerar esses e outros assuntos que dizem respeito
à mulher que surgiu o Coletivo de Mulheres do Sindicato de Engenheiros no Estado de Minas Gerais (Senge-MG). Criado
em março de 2014, o Coletivo realiza
reuniões bimestrais e promove palestras e cursos periodicamente. “O intuito
é pautar temas que incomodam ou não
deixam que as mulheres tenham maior
participação no mercado de trabalho e
nos espaços de representação”, ressalta
a engenheira agrônoma Anildes Lopes
Evangelista, coordenadora do Coletivo e
diretora de Saúde e Segurança do Trabalhador no Senge-MG.
Para nortear as ações do grupo, a
pesquisa Perfil da Mulher Mineira, realizada pelo Dieese, serviu como base para
os dados a serem analisados nas reuniões. “Nós percebemos que as mulheres
engenheiras precisam ter mais liderança,
saber qual é o papel delas e ter um pouco mais de agressividade nesse mercado um tanto quanto masculino”, revelou
a engenheira agrônoma Vânia Barbosa
Vieira, diretora-secretária da regional
Zona da Mata do Senge-MG. Ainda em
2014, o workshop Liderança Feminina
na Engenharia, direcionado a engenheiras, profissionais da área e interessadas
no assunto, marcou as primeiras atividades promovidas pelo Coletivo.
Por muito tempo, a área tecnológica foi marcada pelo forte contingente
masculino, seja no âmbitos da formação ou nos postos de trabalho. Hoje, a
presença das mulheres tem crescido
consideravelmente nesse mercado, ajudando a quebrar tabus e preconceitos
que a cada dia perdem mais espaço.
Assim como as atividades do Coletivo de
Mulheres, ideias e ações que também
promovam esta diversidade só tendem a
contribuir para o avanço da engenharia.
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Cláusula arbitral na A.R.T.
ganha mais transparência

IONAL

C
INSTITU

CMA

Q

uando foi criada, em julho de
2012, a Câmara de Mediação e
Arbitragem do Crea-Minas (CMA)
abriu para os profissionais da área
tecnológica a possibilidade de resolver conflitos de forma rápida e eficaz.
Na CMA é possível solucionar diversos
impasses relacionados às profissões do
Sistema Confea/Crea, principalmente
problemas relacionados com as obras
de engenharia ou os contratos de serviços técnicos, sem a necessidade de
recorrer à justiça comum.
Os processos de conciliação e de
mediação são mais simples, e, por isso,
têm um custo muito acessível. Basicamente, uma taxa de abertura no valor de
45 reais. Já a arbitragem, por ser mais
complexa, possui um custo mais elevado,
o que a torna mais adequada para contratos de valores altos.
No caso da arbitragem, as partes
abrem mão da jurisdição estatal para a resolução do conflito em questão e elegem
um árbitro ou um tribunal composto por
três árbitros para determinar a solução do
litígio. O processo segue a exigência legal
do princípio do contraditório e da ampla
defesa, em que as partes podem
se manifestar e defender a sua
posição em relação a cada um
dos itens do conflito. Ao final do
processo, que demora, em média,
de um a dois anos, é apresentada
a sentença arbitral e as partes são
obrigadas a cumpri-la.
A engenheira civil Alaize Elizabeth Reis faz opção pela
arbitragem nos seus contratos
desde 2003. Atualmente, ela é
diretora-executiva de uma construtora e tem percebido, ao longo
dos últimos dez anos, uma notória
mudança de entendimento do de-

partamento jurídico da empresa para o uso
da cláusula arbitral nas A.R.Ts. “A morosidade da justiça comum e a sua dificuldade
em analisar as questões técnicas dos conflitos no âmbito da engenharia conscientizou a empresa sobre a necessidade de se
resguardar. Com o uso da cláusula arbitral
na assinatura da A.R.T., a empresa busca
uma solução mais rápida e altamente técnica caso ocorra algum conflito”, ressalta a
engenheira.
O secretário-geral da CMA, engenheiro Civil Luis Carlos Pimenta, explica
que o mecanismo de uso da arbitragem
através da A.R.T. foi aprimorado. “Agora,
a cláusula será impressa separada da
A.R.T. quando se fizer a opção pela arbitragem. O profissional deverá indicar, ainda, se pretende usar um ou três árbitros, a
cidade onde serão realizadas as reuniões
e a Câmara Arbitral”. O engenheiro ressalta que a opção está disponível para os
contratos de valor igual ou superior a 100
mil reais, por considerar esta faixa mais
apropriada para o uso desse mecanismo.
No entanto, contratos de qualquer valor
podem optar pela arbitragem, utilizando
nos contratos a cláusula sugerida no link

www.crea-mg.org.br/cma/arbitragem. “É
necessário que o prestador de serviços
de engenharia avalie o custo-benefício
da contratação da arbitragem”, concorda
Alaize.
A opção pelo uso da arbitragem
poderá ocorrer antes do surgimento do
litígio, como uma cláusula contratual,
como na A.R.T., ou após o surgimento do
litígio, por opção de ambas as partes que
poderão assinar um compromisso arbitral
e mover o processo de arbitragem junto
à CMA. Para o secretário-geral da CMA,
engenheiro civil Luis Pimenta, a mudança traz mais transparência ao processo.
“Como a A.R.T. é um contrato entre as
partes, em que tanto a escolha quanto
o preenchimento de campos são feitos
em um formulário definido, a opção pela
arbitragem poderia passar despercebida.
Agora não. O mecanismo de escolha está
mais explícito e as partes assinam de forma mais consciente”, ressalta.

www.
www.
www.
Saiba mais:
www.crea-mg.org.br/cma
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Mais acessibilidade

Convênio firmado pelo Crea-Minas busca garantir respeito à acessibilidade na
administração pública federal

A

cessibilidade é definida pelo Ministério das Cidades como “as
condições e possibilidades de
alcance para utilização, com segurança
e autonomia, de edificações públicas,
privadas e particulares, seus espaços,
mobiliários e equipamentos urbanos,
proporcionando a maior independência
possível e dando ao cidadão deficiente
ou àqueles com dificuldade de locomoção, o direito de ir e vir a todos os
lugares que necessitar, seja no trabalho,
estudo ou lazer, o que ajudará e levará à
reinserção na sociedade”. Para garantir
que os preceitos de acessibilidade sejam respeitados nas construções administradas por entidades da administração pública federal, o Crea-Minas e
a Procuradoria da República no Estado
de Minas Gerais (PRMG), órgão do Ministério Público Federal (MPF), firmaram
convênio inédito.

Além de garantir que à frente dos
empreendimentos da área tecnológica existam profissionais legalmente habilitados
para elaborar todos os projetos e estudos
necessários para acompanhar a execução
da obra e do serviço, com essa parceria
o Crea-Minas avança na defesa dos interesses sociais. Segundo Censo 2010,
45,6 milhões de pessoas declararam ter
ao menos um tipo de deficiência, ou seja,
23,9% da população brasileira dependem
de ambientes que sejam acessíveis às suas
demandas específicas e que lhes permitam
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viver de forma independente.
O convênio entre o Conselho e o
MPF contempla a disponibilização ou indicação de técnicos para a realização de
palestras de divulgação, orientação e treinamento sobre condicionantes técnicos de
acessibilidade e afins e a fiscalização do
cumprimento de normas de acessibilidade nas edificações públicas por meio da
verificação de um extenso check-list. A
responsável pela elaboração desse documento e também do Manual de Acessibilidade utilizado pelos fiscais do Conselho foi
a assessora técnica do Crea-Minas e fiscal
do Convênio, especialista em acessibilidade Flávia Pinheiro. “O check-list abrange a
maioria dos critérios que define a acessibilidade em edificações. Esse material serve
de subsídio para o relatório final, que atesta o percentual de acessibilidade alcançado pela edificação”, explica Flávia.
A agenda de fiscalização é decorrente
dos
procedimentos
administrativos
instaurados pela PRMG. De acordo com
o procurador-chefe do Ministério Público
Federal em Minas Gerais, Adailton Ramos
do Nascimento, antes da assinatura do
convênio as vistorias eram feitas por
servidores da própria PRMG. “Devido ao
acúmulo de outras atribuições, eles se
limitavam a atender demandas pontuais,
sem conseguir exercer uma fiscalização
proativa e regular. Agora, o MPF e o CreaMinas unem esforços em benefício da
sociedade. A questão da acessibilidade
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física representa a inclusão de pessoas
com deficiência e possibilita o exercício
de outros direitos, como o de falar e ser
ouvido e de estar presente em locais
de interesse. A parceria com o CreaMinas é muito importante para a atuação
institucional do MPF na defesa dos direitos
coletivos e difusos desses cidadãos”,
destaca o procurador-chefe.
O diretor Técnico e de Fiscalização
do Crea-Minas, engenheiro civil e de segurança do trabalho Marcos Gervásio,
avalia a importância de o Conselho ir além
de seu escopo de trabalho. “O Crea-Minas
empresta e qualifica seu corpo fiscal para
a execução dessa importante missão. É
preciso que a garantia de acessibilidade
universal seja respeitada”, destaca Marcos Gervásio. Ele esclarece, ainda, que o
cronograma dessas verificações é discutido entre as duas instituições parceiras,
“para que a missão legal do Conselho, que
é a fiscalização do exercício profissional,
não seja prejudicada”.

Operacionalização
As fiscalizações de acessibilidade
são realizadas em todo o estado com o
apoio das 12 Regionais do Crea-Minas.
No segundo semestre de 2013 todos os
fiscais regionais, que possuem formação
de nível superior em cursos da área tecnológica, receberam treinamento específico
sobre acessibilidade. Esses profissionais
foram eleitos multiplicadores e se respon-

NAL

sabilizaram por repassar o conteúdo aos
colegas lotados no interior.
As ações são padronizadas, pois cada
um deles possui um tablet contendo todo o
roteiro de verificação. O preenchimento do
check-list é feito de forma integrada com a
rede do Crea-Minas, agilizando o processo
e dando transparência para a ação. Todo o
trabalho é acompanhado de perto por Flávia Pinheiro. “Após a fiscalização in loco,
faço a compilação dos dados e formato o
Relatório de Fiscalização de Acessibilidade,
com parecer acerca das condições gerais
da edificação”, explica a especialista. Esse
documento é então enviado à Procuradoria
da República no Estado de Minas Gerais.
Para o fiscal da Regional Triângulo, Rodrigo
Borges de Melo, a padronização do trabalho intensifica e aprimora as ações. “Na região em que atuo, por exemplo, temos uma

grande demanda de fiscalização de acessibilidade em edifícios públicos. O check-list
nos dá parâmetros para a verificação e torna a operação ágil, uma vez que permite
que ela seja efetuada por qualquer fiscal,
todos estão capacitados para o procedimento”, garante. Rodrigo afirma também
ser gratificante trabalhar para consolidar
a prática da promoção da acessibilidade.
“Sabemos da importância social deste trabalho, afinal todos podem necessitar, mesmo que temporariamente, de condições
especiais para locomoção independente, e
nossas instituições saem na frente. A legislação já definiu que as edificações de uso
público existentes já deveriam estar adequadas ao uso das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida”, explica
o fiscal, citando o Decreto 5.296, de 2 de
dezembro de 2004.

Acessibilidade na A.R.T.
Já consta na Anotação
de Responsabilidade Técnica
(A.R.T.) do Conselho tópico que
trata da declaração do cumprimento das normas de acessibilidade, conforme normas da
ABNT, legislação específica e em
cumprimento ao que estabelece o § 1º do Art. 11 do Decreto
Nº 5.296/2004 e a Resolução
Nº 1.025/2009/Confea. O profissional que executar projetos
ou obras de edificações de uso
público ou coletivo deve estar
ciente da obrigatoriedade de
atendimento a estas normas,
preenchendo o campo 6 da
A.R.T.. Caberá ao agente fiscal

Thiago de Castro - GCP/Crea-Minas

orientar estes profissionais e as
empresas e exigir a anotação do
complemento de acessibilidade
e a declaração de cumprimento
das regras na A.R.T.
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Este espaço visa ampliar o diálogo com as outras
mídias do Conselho. Aqui o leitor encontra os
links para acessar as matérias veiculadas na
Vértice On-Line, Rádio e TV Crea-Minas.

www.
www.
www.

Carlos Oliveira

Crea-Minas lança Câmara Temática de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos
O Crea-Minas lançou, em 09 de junho de 2015, a Câmara Temática de Meio Ambiente e Recursos Hídricos durante o Seminário Mineiro de Reúso de Água e Efluentes.
Dentre os objetivos da Câmara estão o fomento ao debate sobre políticas públicas de
meio ambiente e a construção de propostas que possam intervir na área.
Leia mais http://bit.ly/sonosite1
TV bit.ly/tvcreaminas27a
Rádio https://soundcloud.com/crea-minas-canal/camara-meio-ambiente

Crea-Minas e Polícia Federal
juntos para inibir fraudes de
diplomas e atestados

No dia 02 de julho de 2015 o CreaMinas assinou convênio de cooperação
técnica com a Coordenadoria Municipal
de Defesa Civil (Comdec). A ação conjunta
busca tanto a redução quanto a gestão
de riscos e desastres em obras, com foco
nas ações de prevenção e mitigação.
Outra inovação surgida nessa parceria é
a figura de perito independente. Em caso
de divergência entre a Defesa Civil e o
responsável técnico em relação à existência
do risco, passa a atuar um perito voluntário
indicado pelo Crea-Minas.

O Crea-Minas e a Superintendência
da Polícia Federal em Minas Gerais (PF)
assinaram em 02 de julho de 2015, na
sede do Crea-Minas, termo de cooperação técnica que prevê o desenvolvimento
de ações conjuntas com o intuito de inibir
fraudes de diplomas e atestados da área
tecnológica.
Nos últimos cinco anos foram registrados no Conselho cerca de 300 casos
de falsificações. A assessora jurídica do
Crea-Minas, Fátima Amaral, afirmou que
o acesso às falsificações é bem difundido,
daí a necessidade de uma ação mais efetiva para combater esse crime.

Vitor Maia

Crea-Minas e Defesa
Civil firmam convênio de
fiscalização

Vitor Maia

Leia mais http://bit.ly/sonosite2
TV http://bit.ly/tvcreaminas27b
Rádio bit.ly/radio27b
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Leia mais http://bit.ly/sonosite3
TV http://bit.ly/tvcreaminas27c
Rádio bit.ly/radio27c

Convênio Ietec e Crea-Minas

TV Crea-Minas

A parceria tem como objetivo oferecer cursos gratuitos para os profissionais
da área tecnológica em Minas Gerais. O intuito é contribuir para a atualização,
qualificação e valorização desses profissionais. Os cursos estão disponíveis para
associados às entidades de classe registradas e em dia junto ao Crea-Minas.
Leia mais http://bit.ly/sonosite4
TV http://bit.ly/tvcreaminas27d
Rádio http://bit.ly/radio27d

SÓNOSITE

Vitor Maia

CEGM reúne-se em Paracatu
Os conselheiros da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas
(CEGM) do Crea-Minas visitaram a maior mina de ouro a céu aberto do mundo, além de
se encontrarem com fiscais da Regional Noroeste. Na ocasião, os conselheiros fizeram
palestra para estudantes e profissionais do município sobre a atuação do Conselho.
Leia mais http://bit.ly/sonosite5

O presidente do Crea-Minas, engenheiro civil Jobson Andrade, assegurou a
defesa do setor produtivo. Segundo ele, o
objetivo da fiscalização é prevenir.
Leia mais http://bit.ly/sonosite6

Foco no agronegócio e seus
empreendimentos

Vitor Maia

O Crea-Minas realizou o treinamento
da fiscalização no agronegócio e seus empreendimentos na sede do Conselho. Participaram os fiscais das regionais Belo Horizonte, Metropolitana, Centro-Oeste e Norte.
O treinamento passou primeiro por São Gotardo e ainda será realizado em outras localidades, atendendo a todas as regionais do
Conselho.
Leia mais http://bit.ly/sonosite8
Rádio http://bit.ly/radio27f

Leidiane Vinhal

No dia 07 de julho de 2015, o CreaMinas reuniu representantes de vários
órgãos públicos para apresentar os planos
de fiscalização do agronegócio em Minas.

Arquivo CEGM

Agronegócio em pauta

Colégio de Instituições de Ensino
elege coordenador estadual
A reunião foi realizada no auditório da Escola de
Engenharia Civil da UFMG e contou com a presença de
26 representantes de escolas de nível técnico e superior
com formação voltada para a área tecnológica.
O diretor da Escola de Engenharia da UFMG, Alessandro Fernandes Moreira, foi eleito coordenador estadual do CIE e, como adjunto, o coordenador administrativo da Faculdade de Ciência e Tecnologia de Montes
Claros (Facit), engenheiro de computação Haroldo de
Moraes Lopes.
Leia mais http://bit.ly/sonosite7
TV http://bit.ly/tvcreaminas27e
Rádio http://bit.ly/radio27e

2 0 1 5 | j u l h o . a g o s t o . s e t e m b r o

V É R T I C E

33

ALM
ANA
QUE

A cidade das bicicletas
“(...) Obreros y
muchachas
a las fábricas
iban
entregando
los ojos
al verano,
las cabezas al cielo,
sentados
en los
élitros
de las vertiginosas
bicicletas
que silbaban
cruzando
puentes, rosales, zarza
y mediodía(...)
Pablo Neruda, 1956
A cena imortalizada nos versos de
Oda a la bicicleta, do poeta chileno Pablo
Neruda, poderia muito bem ser transportada para as ruas da cidade mineira de
Governador Valadares. Situada no Vale do
Rio Doce, no leste do estado, a cidade é
também conhecida como a Capital Mundial
do Voo Livre por causa do Pico do Ibituruna,
de onde saltam os adeptos do esporte. Mas
é por causa de suas bicicletas que lotam
as ruas que ela ficou conhecida como a
cidade das bicicletas. Para se ter ideia do
quanto os valadarenses são fanáticos pela
magrela, a cidade com uma população de
cerca de 260 mil habitantes, possui 120
mil bicicletas em circulação
O marceneiro Marinaldo Pereira
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Oliveira, mais conhecido como Dunga, é
um dos moradores que pedala pela cidade há mais de 20 anos. Aos 49 anos, o
marceneiro roda em média 30 quilômetros por dia. “Além de ser mais barato
andar de bicicleta, aproveito para fazer
exercício”, explica Dunga.
Além dele, seus dois filhos, de 25 e
22 anos, também utilizam a magrela para
seus deslocamentos diários. Um deles é
Rafael, que já trabalhou numa montadora
e atacadista de bicicletas. Ele conta que
sempre gostou de bicicleta, mas que quando criança tinha que partilhar com o irmão.
“Às vezes a bicicleta quebrava e a gente
ficava muito tempo sem poder pedalar”,
conta Rafael. E assim foi, até que ele comprou sua própria bicicleta e não parou mais.
“Tive a sorte de trabalhar na montadora.
Quando estava lá, troquei várias vezes de
bicicleta. Cada vez comprava uma melhor”,
orgulha-se o rapaz.
Apesar de ter herdado do pai o gosto por pedalar, quando o assunto é espaço
para as bicicletas no centro de Valadares,
Rafael não concorda com o pai. Para Marinaldo, as ciclovias espalhadas pela cidade
atendem bem. “Aqui em Valadares é bom
pedalar. No centro da cidade as vias são
separadas e só se mistura com os carros
quem quer”, afirma o marceneiro. Já Rafael acredita que pedalar nos bairros é bem
mais tranquilo do que no centro. “Falta
espaço para bike, no centro algumas ruas
não têm ciclovias. Muitas vezes a opção é
desmontar e empurrar pela calçada, mas
ainda assim vale a pena”, reforça Rafael.
Assim como Marinaldo e Rafael,
muitos valadarenses escolheram a bicicleta para o deslocamento diário. Hoje a
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cidade conta com cerca de 30 lojas de bicicletas, além de duas montadoras. O empresário e sócio da Aroforte, Paulo Sérgio
Cunha, está há 10 anos no ramo. “Hoje a
cidade tem duas montadoras. No caso da
Aroforte, importamos os componentes e,
além de um atacado de peças, vendemos
as bicicletas prontas. Em média, colocamos no mercado de Valadares 2 mil bicicletas por mês”, ressalta.
No entanto, além de deslocamentos
diários, a bicicleta também se tornou uma
prática esportiva para muitos moradores da
cidade. É o caso do bancário Salatiel Marcelino Camilo de Souza. Natural de Viçosa,
ele se mudou pra Valadares em 1997, e
desde então a bicicleta faz parte da sua
vida. “Quando ganhei minha primeira bicicleta as ruas do meu bairro ainda eram
de terra e ela era mais um brinquedo, mas
servia também para ir à casa dos coleguinhas”, conta ele. Com doze anos, Salatiel
comprou uma nova bicicleta, desta vez
com a intenção de alçar voos mais longos.
Foi com ela que começou a ir ao centro da
cidade e para as aulas de vôlei. Mais tarde, quando começou a trabalhar, trocou de
novo a magrela, que continuou sendo sua
forma de deslocamento principal. “Eu percebi que de ônibus levava mais tempo para
chegar, e como adoro pedalar, não tinha
porque não usar a bike”, afirma o bancário.
Só mais tarde, quando começou a
trabalhar no banco, comprou uma moto.
“Se eu pudesse iria para o trabalho de bicicleta todos os dias, mas aqui é muito quente e isso muitas vezes inviabiliza”, explica
Salatiel. A saída encontrada pelo bancário
para continuar a pedalar foi esquecer da
moto nos finais de semana. Em 2014, ele

minas e gerais

Tarcísio de Paula - Sesc/MG

comprou uma bicicleta de trilha, e é ela que
o leva a todos os lugares no fim de semana. Seja na terra, asfalto, ele usa a magrela
para pequenos afazeres no centro. “Aqui
em Valadares é muito bom pedalar. Não
é à toa que as ciclovias são lotadas, tem
até mão e contramão. Além disso, no centro tem muitos lugares onde a gente pode
prender a bicicleta e circular a pé”, ressalta.
Embora a tradição das bicicletas
seja antiga na cidade, Salatiel conta que
o uso esportivo é mais recente. O esporte
foi impulsionado pelas lojas de bicicletas
que começaram a promover eventos,
como pedais solidários e outros. “Até uns
três anos atrás, quase ninguém fazia trilha. Hoje há vários grupos que se reúnem
diariamente para pedais noturnos, tanto
urbanos quanto na terra. A idade dos participantes varia de 15 a 50 anos, é um

esporte que atende a todos. Eles pedalam
30, 40 quilômetros, fazem exercício e divertem-se”, explica o jovem.
A cultural da bicicleta é tão arraigada
na cidade que acabou virando tema de um
trabalho de pesquisadores da Universidade Vale do Rio Doce (Univale), em 2011. A
pesquisa, coordenado pelo professor João
Carlos Muniz Martinelli, traçou perfil cultural
e econômico e o comportamento dos ciclistas da cidade. Os pesquisadores ouviram
427 ciclistas a partir dos 18 anos, em três
pontos movimentados da cidade: praça dos
Pioneiros, Mercado Municipal e praça Serra
Lima. Desses ciclistas, 90% tem renda de
até dois salários mínimos e 39% segundo
grau completo. Do total, 77% são homens
e 54% casados, um dado que Martinelli
considera curioso. “Espera-se que haja algum interesse em dar mobilidade à família

com carro ou moto a partir do casamento”,
explica o professor.
De acordo com a pesquisa, Governador Valadares tem muitos motivos para a
grande adesão às bicicletas. Além de ser
uma cidade plana, o uso do modal é intergeracional, o que garante a sua permanência. Mas a grande vantagem é o baixo
custo no transporte de pessoas e ainda de
pequenos objetos.
A vocação da cidade para as bicicletas também foi destacada em relatório
da Empresa Brasileira de Planejamento de
Transportes (Geipot-2001). De acordo com
o estudo, de 65 a 70% dos deslocamentos
da cidade são realizados por bicicleta o que
coloca Valadares entre as 10 cidades brasileiras onde é mais intenso o uso desse
modal. Daí a bicicleta ter ganhado a inteira
simpatia da população.
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O engenheiro das
ciências humanas
Os 85 anos de Haroldo Vinagre Brasil são contados com o entusiasmo de um
homem que se orgulha de seu passado,
e apesar do avanço da idade, continua a
vislumbrar o futuro. “Não sinto saudade,
estou sempre olhando para frente”, assim
se define o engenheiro civil, professor,
escritor, administrador, consultor e pai de
família Haroldo.
Suas várias facetas são facilmente
compreendidas quando se conhece a história de vida deste paraibano com coração
mineiro. Nascido em João Pessoa, aos
onze anos mudou-se com a família para
o Rio Grande do Sul, onde morou até os
16 anos. De lá guarda boas lembranças.
“Frequentei uma excelente escola, aprendi
a falar inglês, francês e li muitos livros”,
resume. Foi também no sul do país que
descobriu seu interesse pelas ciências
humanas e que começou a construção
de sua biblioteca. O livro que marcou sua
vida foi lido aos 16 anos, L’homme, Cet
Inconnu, de Alexis Carrel, presente de um
professor de francês.
O Haroldo engenheiro nasceu com
sua chegada a Belo Horizonte, no último
ano do colégio. “Antigamente as famílias
estimulavam os jovens a cursarem direito,
medicina ou engenharia. Então escolhi a
engenharia por exclusão”, diverte-se. Matriculado na turma de 1947 da Escola de
Engenharia da antiga Universidade de Minas Gerais (UMG), descobriu uma nova paixão. “Dediquei-me profundamente à vida
acadêmica, eram tempos em que o estudante realmente vivia a universidade. Fui
monitor da cadeira de física durante todo

Leidiane Vinhal
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o curso, presidente do DA e ainda sobrava
tempo para enviar artigos ao antigo Diário
de Minas”, lembra.
O primeiro emprego foi conquistado
logo após sua formatura e, segundo ele,
o conhecimento adquirido ainda no tempo
do colégio também o ajudou. “Fui para o
interior trabalhar na construção da Usina
Hidrelétrica de Sá Carvalho. O aprendizado da Escola de Engenharia foi determinante, mas o gerente da obra era francês
e minha fluência no idioma, claro, foi um
diferencial”. De volta à capital mineira trabalhou com a representação de tintas e
máquinas para a indústria, foi proprietário
de uma construtora e de uma fábrica de
lajes de concreto. Contudo, os anos de dedicação à área tecnológica não lhe afastaram do homem que se interessava pelo
aspecto humanístico da vida. “Engenharia
é tecnologia, mas também é gente. Não
somos matemáticos, lidamos diariamente
com relações humanas”, analisa.
Suas habilidades de relacionamento lhe renderam o cargo de professor na
Escola de Engenharia (UFMG) na disciplina
Máquinas de Levantamento. Escreveu a
primeira apostila em português sobre esse
tema, que posteriormente se transformaria
em livro. Ainda na UFMG, criou a disciplina
Montagens Industriais e foi chefe do Departamento de Engenharia Mecânica. “Minha vida acadêmica foi muito rica e produtiva. Na PUC Minas, inclusive, dediquei-me
integralmente durante quatro anos à parte
administrativa”, lembra ele, que participou
da reestruturação dessa universidade. Na
época, atuou como diretor do Instituto Po-

litécnico (IPUC), do qual já era professor
titular, e vice-reitor acadêmico. Haroldo
Vinagre Brasil tornou-se especialista em
Administração e Finanças pela Ecole des
Hautes Etudes Commerciales de Paris
(HEC Paris), especialista em Mecânica de
Estruturas e professor convidado da Fundação Dom Cabral (FDC), onde atuou como
gerente executivo do Centro de Tecnologia
Empresarial e do Centro de Pesquisa. Além
disso, fundou e coordenou o Núcleo do
Terceiro Setor da Fundação João Pinheiro
e ainda encontrou tempo para escrever oito
livros, que transitam pelas áreas de engenharia, administração e finanças, teologia,
filosofia e poesia.
Haroldo se aposentou oficialmente
em 1988, mas na prática nunca deixou
de trabalhar. “Parti para o universo das
consultorias, é gratificante saber que o conhecimento que adquiri ao longo da vida é
valioso para outras pessoas”, avalia. Agora,
na octogésima década de vida, se permite
dedicar seu tempo a consultorias, redação
de artigos para jornais e estudos de interesses diversos. “Sou um curioso pela vida,
isso não vou perder nunca. Mas agora faço
as coisas com mais calma”, assegura.
E assim, foi em Minas Gerais que ele
fincou suas raízes. Casado há 63 anos e
pai de seis filhos, considera a família seu
porto seguro. “Trabalhei muito, mas nunca
deixei de me dedicar à vida familiar. Meu
intercâmbio com meus filhos e meus 13
netos é muito rico, sempre nos encontramos para jogar cartas, discutir política e
jogar conversa fora. É a família que faz a
vida ter sentido”, finaliza.
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Mineiro ganha o mundo da bola

38

com a utilização do produto, em caráter
experimental, no campeonato brasileiro
daquele mesmo ano. Os árbitros deveriam
avaliar o invento. “Cada árbitro preencheu
os formulários da CBF e nenhum deles reprovou o meu produto”, relembra.
O reconhecimento nacional possibilitou a aprovação em outros países. Foi
quando soube que o jornalista argentino
Pablo Silva reivindicava para si a criação
do spray. Sem temer possíveis processos
judiciais, Heine contrariou as previsões e
decidiu se tornar sócio do argentino. “Foi
uma oportunidade quase única de unir
Brasil e Argentina. Devo admitir que os
hermanos fizeram muita diferença”, brinca. Consolidada com a criação da empresa 915 Fair Play, administrada pela dupla,
a união de esforços garantiu bons frutos.
Histórias são o que não faltam nesta
peleja de Heine para consolidar o seu invento. Uma delas é de quando ainda morava em Ituiutaba e tinha uma entrevista
marcada em Belo Horizonte. Sem dinheiro para a passagem de avião, não pensou duas vezes e decidiu ir de moto até
Uberlândia, na esperança de que algum
familiar o ajudasse a chegar até a capital. Pilotando debaixo de uma forte chuva,

Arquivo Pessoal

“Ainda quero ver o árbitro que vai
manter a barreira no lugar”. A frase, dita
pelo locutor esportivo durante a transmissão da partida entre Brasil e Argentina,
em 2000, chamou a atenção do mineiro
Heine Allemagne. Então desempregado,
o ituiutabano pensou logo em algo que
fixasse uma linha contínua no gramado,
sem causar manchas ou danos. O que lhe
veio à cabeça foi semelhante à espuma do
creme de barbear. Heine foi até o banheiro
de sua casa e intuitivamente traçou uma
linha de espuma no chão. Nascia ali a
ideia revolucionária do spray para marcar
a posição da barreira e da bola nas cobranças de falta, que ganharia o mundo.
O próximo passo seria driblar as dificuldades e encontrar uma empresa que
produzisse seu invento. Depois de muito
persistir, Heine encontrou uma fábrica em
Palmeira, no interior do Paraná. Após alguns testes, o resultado foi uma espuma
à base de água, biodegradável, sem compostos danosos ao meio ambiente, como
o clorofluorcarbono (CFC), e que desaparece do gramado em até um minuto após
a aplicação. Envolto em um pequeno tubo,
o fluido é ejetado para baixo, sem risco de
atingir o rosto do árbitro. Ao ser aplicado
em linha reta, o spray fixa a posição da
barreira, respeitando a distância de 9m15
da bola. Segundo a regra, o atleta que desobedecer esse limite recebe um cartão
amarelo de advertência.
Definido o produto, restava apresentá-lo a entidades representativas do futebol. Heine convenceu a Federação Mineira
de Futebol (FMF) a usar a nova tecnologia
durante os jogos da Taça BH de Futebol
Júnior, em 2000. A prova de fogo viria

invencionices

Heine levou um tombo. Todo esfolado e
com o farol da moto quebrado, continuou
a viagem no escuro e conseguiu chegar.
Lá recebeu ajuda de um tio e chegou a
tempo para a entrevista.
Após 14 anos de idas e vindas, Heine pôde acompanhar, de uma das cadeiras da Arena Corinthians, em São Paulo,
o seu invento estrear na Copa do Mundo
de 2014. Foram cedidos 320 tubos para a
competição, produzidos com recurso próprio em fábricas no interior paranaense e
na Argentina. O spray foi elogiado pelos
árbitros, que ressaltaram a importância
disciplinar da nova tecnologia.
Ao fazer um balanço de sua trajetória, Heine avalia que todo o esforço valeu a
pena. Dentre as vantagens do spray está a
redução do tempo médio de cobrança de
faltas, que, como apontam estudos, caiu
de 48 para 20 segundos. Além disso, a
disciplina imposta pela demarcação da linha também aumentou o número de gols
de falta por partida. Para o ituiutabano que
suou para ganhar reconhecimento mundial, a sensação que prevalece é de que
seu invento não só possibilita mais bolas
na rede como se converteu num gol de
placa para o futebol mundial.

“Navegar é preciso. Viver não é preciso”.
Fernando Pessoa

memória

N

avegar nos séculos XV e XVI era uma tarefa de risco, principalmente em mares desconhecidos. Muitos navegantes acreditavam que o mar pudesse ser habitado por monstros, enquanto outros tinham uma visão da terra como algo plano e, portanto,
ao navegar rumo ao horizonte a caravela poderia cair num grande abismo.

Dentro desse contexto, planejar a viagem era de extrema importância. Os europeus contavam com alguns instrumentos de navegação como, por exemplo a bússola, o astrolábio e a balestilha.
Durante os séculos XV e XVI, os europeus, principalmente portugueses e espanhóis, lançaram-se nos oceanos Pacífico, Índico e
Atlântico com dois objetivos: descobrir uma nova rota marítima para as Índias e encontrar novas terras.

Era das Grandes
Navegações
No século XV, os países europeus que
quisessem comprar especiarias (pimenta,
açafrão, gengibre, canela e outros temperos),
tinham que recorrer aos comerciantes de Veneza ou Gênova, que possuíam o monopólio
desses produtos. Com acesso aos mercados
orientais - Índia era o principal - os burgueses italianos cobravam preços exorbitantes
pelas especiarias do oriente.
O que também estimulou as navegações nessa época foi a necessidade dos
europeus de conquistarem novas terras. Eles
queriam isso para poder obter matérias-primas, metais preciosos e produtos não encontrados na Europa.
Portugal foi o pioneiro nas navegações
dos séculos XV e XVI devido a uma série de
condições encontradas neste país ibérico. A
grande experiência em navegações, principalmente da pesca de bacalhau, ajudou muito Portugal. Os portugueses chegaram a criar
até mesmo um centro de estudos náuticos: a
Escola de Sagres.

Navegações portuguesas e os
descobrimentos
No ano de 1498, Portugal realiza uma das mais
importantes navegações: é a chegada das caravelas,
comandadas por Vasco da Gama, às Índias. Navegando
ao redor do continente africano, Vasco da Gama chegou
à Calicute e pôde desfrutar de todos os benefícios do
comércio direto com o oriente. Em função desses acontecimentos, Portugal tornou-se a principal potência econômica da época.
A Espanha também se destacou nas conquistas marítimas desse período, tornando-se, ao lado de Portugal,
uma grande potência. Enquanto os portugueses navegaram para as Índias contornando a África, os espanhóis optaram por outro caminho. O genovês Cristóvão Colombo,
financiado pela Espanha, pretendia chegar às Índias, navegando na direção oeste. Em 1492, as caravelas espanholas
partiram rumo ao oriente navegando pelo Oceano Atlântico.
Colombo tinha o conhecimento de que nosso planeta era
redondo, porém desconhecia a existência do continente
americano. Chegou em 12 de outubro de 1492 nas ilhas
da América Central, sem saber que tinha atingido um novo
continente. Foi somente anos mais tarde que o navegador
Américo Vespúcio identificou aquelas terras como sendo
um continente ainda não conhecido dos europeus.

Principais Navegadores
Portugueses
Nome / Ano da viagem
Gil Eanes – 1433
Afonso Baldaia – 1434
Dinis Dias – 1442
Nuno Tristão - 1445
Lançarote de Lagos – 1444
Fernandes – 1446
Diogo Gomes – 1456
Pedro de Sintra – 1460
Fernão Gomes – 1469
Diogo Cão - 1482
Bartolomeu Dias – 1488
VASCO DA GAMA – 1498
PEDRO ÁLVARES CABRAL – 1500
Fernão de Magalhães – 1519
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Brasil: uma biografia

Lilia Moritz Schwarcz e Heloisa Murgel Starling - Companhia das Letras - 2015
Aliando texto acessível e agradável, vasta documentação original e rica iconografia,
Lilia Moritz Schwarcz e Heloisa Starling propõem uma nova (e pouco convencional) história do
Brasil.
Nessa travessia de mais de quinhentos anos, se debruçam não somente sobre a “grande
história” mas também sobre o cotidiano, a expressão artística e a cultura, as minorias, os ciclos
econômicos e os conflitos sociais (muitas vezes subvertendo as datas e os eventos consagrados pela tradição.

Topografia – Teoria e Prática de Geomática

Irineu da Silva e Paulo Cesar Lima Segantine - ED. ELSEVIER
O livro é fonte de informações e conceitos abrangentes sobre cada uma das áreas
fundamentais do ensino e da prática de geometria. De acordo com os autores, o texto busca
racionalizar o conteúdo e mostra assuntos pouco tratados em literaturas de língua portuguesa,
como: referências geodésicas, transformações de coordenadas, projeção UTM, modelagem
numérica de terreno e instrumentos topográficos modernos.

Segurança nas estruturas (2ª edição)

José Jairo Sales, Jorge Munaiar Neto e Maximiliano Malite - ED. ELSEVIER
O livro traz informações sobre os diversos métodos já adotados na área e, principalmente, a justificativa para a evolução e as constantes modificações que ocorrem nestes
procedimentos. A obra é base para o início dos estudos sobre o tema, posteriormente abordado
com mais detalhes nas disciplinas específicas de cada material estrutural. O livro trata dos
conceitos básicos e evolução histórica; métodos do coeficiente de segurança interno e externo,
método das tensões admissíveis; introdução aos métodos probabilísticos e método dos estados
limites.

Concerto antropofágico

OSEP - Biscoito Fino
Sob a regência do maestro John Neschling, a Orquestra Sinfônica do Estado de São
Paulo lança o mais recente trabalho: Concerto Antropofágico, com a participação do Grupo Pau
Brasil e interpretação de Mônica Salmaso. No repertório, a Orquestra de Nelson Ayres evoca
este Concerto, composto pelos integrantes do próprio grupo, recheando com ritmos e sons
uma grande menção à Semana de Arte Moderna de 1922.

www.diplomatique.org.br
Site da revista mensal Le Monde Diplomatique Brasil onde você pode acompanhar temas
atuais sobre as relações nacionais e internacionais, a economia, a política, a cultura, o meio
ambiente e vários outros assuntos.
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ler e navegar

Anuidades, Serviços e
Multas do Crea-Minas

Em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015

Valores de Anuidade de Profissionais
Graduação

Desc. 15% até
31/01/2015

Desc. 10% até
28/02/2015

Desc. 5% até
31/03/2015

Superior
Médio

R$ 373,97
R$ 186,98

R$ 395,96
R$ 197,98

R$ 417,96
R$ 208,98

Faixa
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

Classes de Capital
Social
Até 50.000,00
de 50.000,01
até 200.000,00
de 200.000,01
até 500.000,00
de 500.000,01
até 1.000.000,00
de 1.000.000,01
até 2.000.000,00
de 2.000.000,01
até 10.000.000,00
acima de
10.000.000,00

5x
em 31/01, 28/02, 31/03,
30/04 e 31/05
5 x R$ 87,99
5 x R$ 44,00

Valores de Anuidade de Pessoa Jurídica
Desc. 15% até
Desc. 10% até
Desc. 5% até
31/01/2015
28/02/2015
31/03/2015
R$ 353,70
R$ 374,51
R$ 395,31

5x em 31/01, 28/02,
31/03, 30/04 e 31/05
5 x R$ 83,22

R$ 707,40

R$ 749,02

R$ 790,63

5 x R$ 166,45

R$ 1.061,11

R$ 1.123,52

R$ 1.185,94

5 x R$ 249,67

R$1.414,80

R$ 1.498,02

R$ 1.581,25

5 x R$ 332,89

R$ 1.768,51

R$ 1.872,54

R$ 1.976,57

5 x R$ 416,12

R$ 2.122,20

R$ 2.247,04

R$ 2.371,87

5 x R$ 499,34

R$ 2.829,60

R$ 2.996,05

R$ 3.162,49

5 x R$ 665,79

Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T.
Tabela A / Valor do Contrato
Obra ou Serviço

Faixa

TAXA DE A.R.T.

1

até 8.000,00

R$ 67,68

2

de 8.000,01 até 15.000,00

R$ 118,45

3

acima de 15.000,01

R$ 178,34
A Instrução de Serviço completa
pode ser consultada no site do
Crea-Minas (www.crea-mg.org.
br). Lá encontram‑se os casos
especiais de descontos, bem
como multas a serem aplicadas
em caso de atraso.

Multas de Infração
Valor da Multa

Alínea
A
B
C
D
E

R$ 536,62
R$ 1.073,26
R$ 1.788,72
R$ 1.788,72
R$ 5.366,16

INDICADORES
Valores de Serviços
I – Inscrição ou Registro de Pessoa Jurídica:
a) principal (matriz)
R$ 202,71
b) secundário (registro de filial, sucursal etc.)
R$ 202,71
c) visto de registro (Artigo 58 da Lei nº 5.194 de 1966)
R$ 101,06
II – Inscrição ou Registro de Pessoa Física e expedição de carteira:
a) valor da inscrição, registro e novo registro
R$ 65,98
b) valor da expedição de carteira de identidade profissional
R$ 41,62
c) prorrogação de registro provisório
Isento
d) recadastramento
R$ 41,62
III – Visto de registro de pessoa física (Artigo 58 da Lei nº 5.194 de 1966):
a) para profissional com RNP
Isento
b) para profissional sem RNP
R$ 41,62
IV
a) 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional
R$ 41,62
b) 2ª via de expedição de carteira de identidade profissional
Isento
que possua prazo de validade
V – Certidões de Pessoa Física e/ou Jurídica:
a) de registro e/ou quitação de pessoa física ou jurídica
Isento
(internet)
b) anotação de curso
Isento
c) 1ª emissão de acervo técnico sem registro de atestado
Isento
d) emissão de certidão sem registro de atestado até 20 ARTs
R$ 41,62
e) emissão de certidão sem registro de atestado acima de
R$ 84,41
20 ARTs
f) 1ª emissão de certidão com registro de atestado
Isento
g) demais emissões de acervo técnico com registro de
R$ 68,36
atestado
h) emissão de certidão de A.R.T.s – até 20 A.R.T.s
R$ 41,62
i) emissão de certidão de A.R.T.s – acima de 20 A.R.T.s
R$ 84,41
j) registro de Direito Autoral sobre obra intelectual de pessoa
R$ 253,24
física e jurídica
k) emissão de certidão de quaisquer outros documentos e
R$ 41,62
anotações
l) análise de requerimento de regularização de obra ou serviço
ou incorporação de atividade concluída no país ou no exterior
R$ 253,24
ao acertvo técnico por contrato

Custos Unitários Básicos e Construção (NBR 12.721:2006 - CUB 2006) de agosto/2014 a julho/2015 - Valores em R$/m²
fonte: Sinduscon-MG - www.sinduscon-mg.org.br
Projetos-Padrão Residenciais
Padrão / meses
julho/15
junho/15
maio/15
abril/15
março/15
fevereiro/15
janeiro/15
dezembro/14
novembro/14
outubro/14
setembro/14
agosto/14

Baixo
1.193,24
1.191,78
1.188,34
1.186,23
1.183,82
1.181,57
1.175,84
1.138,63
1.137,42
1.136,69
1.136,97
1.133,57

R-1
Normal
1.438,89
1.438,40
1.435,69
1.431,65
1.428,61
1.426,28
1.423,27
1.371,08
1.371,22
1.370,15
1.369,06
1.367,70

PP-4
Alto
1.740,69
1.739,91
1.737,30
1.729,17
1.724,62
1.722,60
1.722,59
1.666,45
1.667,37
1.665,93
1.664,14
1.662,16

Projetos Padrão Galpão Industrial (GI) e Residência Popular (RP1Q)
Padrão/meses
RP1Q
G1
julho/15
1.211,97
598,99
junho/15
1.211,40
626,51
maio/15
1.208,70
625,12
abril/15
1.208,77
624,24
março/15
1.204,77
622,51
fevereiro/15
1.203,38
621,94
janeiro/15
1.196,12
620,05
dezembro/14
1.150,05
599,89
novembro/14
1.147,55
598,76
outubro/14
1.146,50
598,54
setembro/14
1.148,07
599,62
agosto14
1.146,63
599,33

Baixo
1.092,04
1.090,14
1.088,02
1.086,18
1.083,91
1.082,36
1.075,86
1.047,16
1.045,56
1.044,71
1.043,78
1.040,37

Normal
1.347,86
1.347,02
1.345,21
1.342,00
1.338,77
1.336,27
1.332,77
1.287,46
1.286,62
1.285,66
1.284,28
1.282,77

Baixo
1.037,47
1.035,45
1.033,32
1.031,73
1.029,59
1.028,06
1.022,03
994,99
993,34
992,53
991,64
988,38

R-8
Normal
1.165,46
1.164,64
1.163,06
1.160,25
1.157,76
1.156,26
1.153,53
1.113,17
1.112,00
1.111,17
1.110,15
1.108,82

Alto
1.405,44
1.404,41
1.402,53
1.397,17
1.394,13
1.392,35
1.391,05
1.348,41
1.347,80
1.345,94
1.344,03
1.342,14

PIS
Baixo
786,59
785,25
783,52
782,97
780,88
779,61
774,06
752,20
749,76
748,63
749,10
746,21

R-16
Normal
1.129,33
1.128,51
1.127,06
1.124,48
1.121,93
1.120,16
1.117,76
1.078,86
1.077,97
1.077,15
1.075,95
1.074,64

Alto
1.416,07
1.459,92
1.458,01
1.454,47
1.451,37
1.449,25
1.446,12
1.399,38
1.397,42
1.396,33
1.395,82
1.394,51

Projetos Padrão Comerciais - CAL (Comercial Andares Livres) - CSL (Comercial, Salas e Lojas)
CAL-8
CSL-8
CSL-16
Padrão / meses
Normal
Alto
Normal
Alto
Normal
Alto
julho/15
junho/15
maio/15
abril/15
março/15
fevereiro/15
janeiro/15
dezembro/14
novembro/14
outubro/14
setembro/14
agosto/14

1.326,81
1.325,85
1.324,00
1.321,72
1.318,52
1.316,67
1.313,47
1.269,43
1.266,17
1.265,52
1.265,95
1.264,34

1.435,11
1.434,04
1.432,16
1.428,99
1.425,70
1.423,40
1.420,68
1.376,06
1.373,03
1.371,80
1.371,51
1.369,82

1.142,91
1.141,94
1.140,24
1.138,58
1.136,13
1.134,71
1.131,43
1.091,65
1.088,75
1.088,11
1.088,41
1.087,17

1.257,10
1.256,03
1.254,25
1.251,59
1.248,86
1.247,04
1.244,20
1.203,20
1.199,99
1.198,26
1.197,89
1.196,48

1.520,15
1.518,83
1.516,72
1.514,08
1.510,86
1.508,85
1.504,69
1.452,08
1.448,59
1.447,81
1.448,14
1.446,60
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1.671,25
1.669,92
1.667,70
1.663,59
1.659,99
1.657,53
1.653,89
1.599,68
1.595,79
1.593,56
1.592,96
1.591,45
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imagem

Lago Fazenda São Jorge - Foto: Giovanna Ninin
A Revista Vértice abre espaço para você mostrar seu talento como fotógrafo.
Confira as regras em http://bit.ly/vertimagem.

No Ar

Informações
e Músicas

de Qualidade

24 horas por dia.
www.radiocreaminas.com.br
Também no
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