INFORMATIVO da UPADI
A Internacionalização da Engenharia Brasileira

A

América Latina e o Brasil
sofrem, atualmente, com a
carência acentuada de infra-estrutura (transportes, energia,
saneamento, etc.), o que está
travando o desenvolvimento da
região. Essa falta de infra-estrutura impede o aumento da produção e o seu escoamento, e resulta em alto custo para o setor
produtivo e toda a sociedade. A
América Latina cresce menos do
que a Ásia por não ter a infra-estrutura necessária para exportar
e vender aos mercados compradores globais.
O Banco Mundial estima que a
região irá necessitar de investimentos de US$ 70 bilhões nos
próximos 5 anos para construir,
expandir e manter seus sistemas
de saneamento, comunicações,
transporte e energia. Projetos recentemente aprovados pelo Banco Mundial incluem, entre outros,
sistemas de Transporte Regional
no Peru, Telecomunicações na Nicarágua, Energia em Honduras e
Saneamento no México.
A Engenharia Brasileira já está internacionalizada e trabalhando
intensamente em países latinoamericanos como Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, Peru,
República Dominicana e outros.
As grandes empresas brasileiras
de Engenharia & Construção, e
de Consultoria & Projetos, estão
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desenvolvendo projetos e obras
nas áreas de transporte (Metrô de
Caracas, Rodovia Inter-Oceânica no
Peru), Energia (UHE San Francisco
no Equador, UHE Pinalito na República Dominicana) e Saneamento.
A internacionalização da Engenharia Brasileira é motivada, em parte,
pela necessidade de crescimento e
diversificação das empresas e, sobretudo, pela fraca demanda do
mercado brasileiro. As empresas
brasileiras, com suas competências
e capacitações, são obrigadas a
se expandir e buscar a internacionalização para manter quadros e
recursos duramente conquistados
em décadas de trabalho árduo. E
esse processo traz novas demandas, necessidades e desafios, que
necessitarão ser vencidos para um
desempenho correto, saudável e
rentável no Exterior.
Além das diferenças culturais, a atuação em outros países requer novas
atitudes e capacidades, que as empresas brasileiras desenvolvem gradualmente. Há desafios logísticos
nas obras em desenvolvimento na
região amazônica e nas
cordilheiras andinas do
Chile, Peru, Colômbia,
Equador e Bolívia. Há
desafios de Engenharia, como nas rodovias
atravessando cordilheiras escarpadas e extremamente íngremes. Há
a questão de requisitos
ambientais e estrutu-

rais totalmente diferentes daqueles que estamos acostumados no
Brasil, como por exemplo, a consideração de sismos. Há a questão da
capacitação profissional em outros
países, e das diferentes bases nacionais educacionais e profissionais
dos engenheiros. Há a questão das
normas técnicas e procedimentos
executivos – construtivos – operacionais em uso em cada país.
Na Engenharia Estrutural, por
exemplo, há forte pressão de alguns países no sentido de adotar
como padrão normas norte-americanas, o que tende a deixar as empresas brasileiras em desvantagem
pela pouca familiaridade com as
mesmas. A prática da Engenharia
em outros países envolve diferentes posturas e padrões quanto a
relacionamento profissional entre
empresas de engenharia, responsabilidade, ética, transparência,
certificação e prática profissional.
E tais padrões são freqüentemente mais elevados do que os atualmente em uso no nosso país, o que
não deixa de ser uma surpresa para
nós, engenheiros brasileiros.
O fraco crescimento da economia
brasileira vem obrigando as empresas brasileiras a internacionalizar
seus serviços, projetos e obras. O
mercado brasileiro de Engenharia seja o que depende de investimentos públicos, seja o que depende
de investimentos privados - ficou
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pequeno para a capacidade instalada no país (engenheiros, especialistas, empresas construtoras, etc.).
A Engenharia, englobando a construção, manutenção e operação de
infra-estrutura, já é um importante
fator de desenvolvimento dos países da América Latina.
As empresas brasileiras devem con-
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tinuar esse processo de exportação, buscando descobrir necessidades de infra-estrutura, prioridades
de investimento e oportunidades
de negócios nos países da América.
A UPADI é importante instrumento institucional nesse processo de
intercâmbio entre as Engenharias
e as Economias panamericanas. E
um novo e grande passo nesse sen-

tido será dado no seu próximo
Congresso em Atlanta, na maior
economia do mundo, quando a
UPADI irá enfatizar como a Engenharia pode construir um mundo
melhor, principalmente nos países emergentes, através de infraestrutura adequada, desenvolvimento sustentável, educação e
inovação tecnológica.

BID convoca propostas para a promoção de bens públicos regionais

O

Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, lançou
uma convocação para a apresentação de propostas de projetos de
ação coletiva de países da América
Latina e do Caribe que ofereçam
soluções regionais para problemas
comuns.
Este é o terceiro concurso que se
realiza no quadro da Iniciativa para
a Promoção de Bens Públicos Regionais, uma linha de apoio regional criada pela Diretoria Executiva
do BID que dispõe de até US$10
milhões para ajudar a financiar as
propostas selecionadas.
A iniciativa é uma resposta aos
complexos desafios que a América
Latina e o Caribe enfrentam e cuja
solução pode ser abordada com
mais eficácia em um âmbito regio-

nal. Alguns exemplos incluem: a
abertura de mercados, o contágio
transfronteiriço de enfermidades e
crises financeiras e a preservação de
ecossistemas compartilhados.
Nos dois primeiros anos de operações desse mecanismo, o BID aprovou financiamentos de aproximadamente US$19 milhões para projetos
que abrangem mais de 15 países em
áreas como meio ambiente, educação, modernização do Estado, mercados financeiros, desenvolvimento
social, nutrição, agricultura e democracia, entre outras.
Dada sua experiência de mais de 40
anos com o financiamento de atividades de cooperação regionais,
o BID está em situação privilegiada
para contribuir para a criação das
condições que permitam a produ-

ção de bens públicos regionais.
O texto completo da convocação,
incluindo os termos e condições e
uma guia de preparação de propostas, está disponível no site da
Iniciativa em: http://www.iadb.org/
INT/BPR
As propostas - em espanhol e inglês
- deverão ser enviadas ao BID antes
de 16 de outubro de 2006, por fax,
para o número 1-202-623-1687, por
correio eletrônico para BPR@iadb.
org, ou por correio regular para:
Banco Interamericano
de Desenvolvimento
1300 New York Avenue, N.W.,
Stop W-0610
Washington, D.C. 20577 - USA
c/ Iniciativa para la Promoción de
Bienes Públicos Regionales.

M

arcada para os dias 19, 20, 21 e 22 de setembro
de 2006, em Atlanta, Georgia, EUA, a XXX Convenção
da UPADI, sob a organização conjunta da American
Society of Civil Engineers (ASCE) e National Society
of Professional Engineers (NSPE) abordará o tema
“Infra-estrutura Sustentável:
Educação, Inovação Tecnológica e
Desenvolvimento Econômico”.
O encontro será um fórum privilegiado
para que as engenharias de todos os
países panamericanos discutam e
apresentem soluções para os graves
e urgentes desafios humanos,
ambientais e econômicos do momento.
Mais informações no website do evento: www.upadi2006.com
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