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O Brasil vive, como todos sabemos, 
uma crise econômica séria, agravada 
pela crise política que dificulta que se 
encontrem saídas aos nossos 
problemas. O imbróglio  
político, por sua vez, deriva  
e se alimenta das denúncias  
de corrupção, que atingem  
sobretudo a Petrobras,  
nossa principal empresa.  



Diante desse quadro preocupante, que já se 
traduz em paralisação de obras e projetos e 
desemprego, inclusive para os profissionais da 
área tecnológica reunidos aqui nesta Soea, a 
questão que se coloca é: qual o papel que cabe 
a nós? Que contribuição devemos dar ao País? 
Parece-nos que um fórum  
como este é um espaço  
privilegiado para  
colocarmos essa questão  
em debate. E para que  
a Engenharia Unida trace  
um norte de ação  
e mobilização.  



A nossa convicção, na Federação Nacional 
dos Engenheiros, é que a luta fundamental 
hoje é pela retomada das iniciativas 
favoráveis ao crescimento econômico e à 
geração de emprego e renda. Sem 
menosprezar o desequilíbrio fiscal,  
que é real, é preciso perceber que  
não é possível mergulhar na recessão  
para garantir ajuste. Da mesma forma,  
não se pode minar a já frágil proteção  
social aos mais pobres. O combate à 
miséria não é caridade, mas um  
esforço estratégico de construir  
uma nação justa e desenvolvida.  



O que defendemos são medidas que permitam 
ao Brasil avançar, ainda que com maior 
dificuldade e lentidão.  
Vivemos neste País uma  
estagnação de mais de duas  
décadas e vimos a engenharia  
virar suco. Não podemos  
retroceder e perder  
o protagonismo alcançado  
no período de 2003 a 2013,  
quando o emprego formal  
na engenharia cresceu mais  
de 87%, conforme estudo feito  
pelo Dieese a pedido da FNE. 



Além disso, não podemos nos paralisar 
diante da clara necessidade de se combater 
a corrupção que existe no Brasil, mas 
também em outros países, no setor  
público e na iniciativa privada.  
O problema não é certamente  
privativo de empresas de engenharia  
e é preciso que investigações,  
julgamentos e condenações  
aconteçam sem que se pare o País.  
O que propomos é mais engenharia  
e mais desenvolvimento, como aliás 
propugna o nosso projeto “Cresce Brasil”.   



Também deve estar na pauta o estímulo à 
produção e à inovação para que tenhamos 
competitividade e empresas nacionais fortes,  
o que é essencial para consolidar a nossa 
economia. Necessárias ainda política industrial  
e regras econômicas que revertam o quadro 
atual de desindustrialização precoce.   



E, por fim, mas talvez o elemento mais 
importante: a valorização da  
mão de obra qualificada que  
contribui de forma fundamental  
para que um projeto como esse  
possa ser colocado em pé.  
Ou seja, os engenheiros e o  
conjunto dos profissionais da  
área tecnológica. É essencial que  
tenhamos condições de exercer  
o nosso ofício, remuneração justa  
e acesso à educação continuada de  
forma consistente. Duas lutas centrais da nossa 
federação, o salário mínimo profissional  
e a carreira de Estado, dizem respeito a isso. 



É importante lembrar que cabe a todos  
nós, como engenheiros e cidadãos,  
colaborar como pudermos, de forma  
séria e compromissada com o País,  
para uma salutar mudança de atitude  
que favoreça as boas práticas e coíba  
quaisquer tipos de desvios. Ou seja,  
cabe a nós o empenho para que  
prevaleça a boa engenharia. Convido  
a todos aqui para que estejamos  
juntos nessa batalha.  



Muito obrigado! 
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