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O Mundo em
Transformação
Apresentação
Vivemos como se o mundo estivesse distante da gente, no tempo e no espaço. Tudo acontece lá longe
do Brasil e nada temos a fazer - Jesus estava lá, as guerras foram lá, a história foi lá, a ciência está lá… mas
nós estamos aqui!
É este distanciamento de nós mesmos que penso ser preciso mudar, esta tola ilusão de que temos
um vazio onde nada de importante acontece. Precisamos, sim, assumir a nossa responsabilidade aqui e
agora, em vez de culpar este ou aquele por isto ou aquilo.
E, neste sentido, nada mais gratificante do que trazer um querido amigo desde a turma da faculdade
para escrever nessa coluna este mês. Alguém daqui e de agora que, como eu e
você, escreve a nossa história de Brasil com autoridade e humildade, como convém
a uma proposta de caminho a seguir.
Obrigado por tê-lo a bordo na coluna Mundo em Transformação, Richard.
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E vamos … que vamos!

ROBERTO MENNA BARRETO
PROFESSOR, CONSULTOR E SÓCIO DA TKPS
- TURN KEY DE PROCESSOS E SISTEMAS

www.tkps.eu
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Inovação e formação de
engenheiros no Brasil
POR RICHARD M. STEPHAN

I

novação, palavra da moda, incorporada no nome do Ministério da Ciência e Tecnologia em agosto de
2011 e suportada por vários dispositivos legais1, ainda não surtiu efeito aqui no Brasil.

Tomando como estudo de caso o projeto MagLev-Cobra, que coordeno há mais de 20 anos, avalio
o problema da inovação como oriundo de um erro estrutural da nossa organização industrial e não
mais da ausência de leis. Finalizo propondo um caminho com a contribuição do ensino de engenharia.
Na análise, terei como referência os sábios conselhos deixados por Bertrand Russell para a avaliação
de fatos e que podem ser ouvidos em https://youtu.be/ihaB8AFOhZo.
Batizamos de MagLev-Cobra o veículo de Levitação Magnética (MagLev) para transporte urbano, uma
verdadeira quebra de paradigmas em termos de mobilidade, desenvolvido na UFRJ (Fig. 1). Uma viagem
virtual de 3 minutos encontra-se registrada em vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Gny4qgQ0yvQ.
O projeto agrega valor aos nossos minerais estratégicos na fabricação de ímãs e supercondutores, com
múltiplas aplicações. Tem a capacidade de fortalecer a indústria eletromecânica nacional, e impactar a
vida das congestionadas cidades brasileiras, onde vivem mais de 80% da população.

1. Por exemplo: Lei 10.973 de 02/12/2004 (Lula), Emenda Constitucional 85 de 26/02/2105 (Dilma), Lei 13.243 de 11/01/2016
(Dilma) e Decreto Presidencial 9.283 de 07/02/2018 (Temer).
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Além disso, está intimamente relacionado com o Objetivo 11 de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da
ONU e com a futurista visão de Cidade Inteligente. Seu custo de implantação (CAPEX) é comparável ao
do VLT ou monotrilho. Seu custo operacional (OPEX), menor.
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Fig. 1. Resumo Gráfico do Projeto
MagLev-Cobra. Linha de 200 m.
Veículo para 20 passageiros.
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Supercondutores refrigerados com
nitrogênio líquido no interior de
recipientes térmicos (criostatos)

Do ano 2000, quando o projeto foi concebido por ousadia do meu colega Roberto Nicolsky, até outubro de 2014, quando inauguramos um veículo operando a céu aberto, tivemos um crescimento invejável.
Deixamos os concorrentes alemão e chinês ainda dentro dos seus laboratórios universitários.
O protótipo em ambiente aberto da SWJTU, em Chengdu, China, só foi inaugurado recentemente,
dia 13/01/2021 (https://www.youtube.com/watch?v=8Tpxh5COfpY), mais de seis anos após o nosso, com
anúncio de aplicação em altíssima velocidade, mas impossível de ser testado em uma linha de 165 metros,
como a que foi desvelada.
No MagLev-Cobra, foram investidos cerca de R$ 17 milhões, oriundos principalmente da FAPERJ, do
BNDES e da iniciativa privada (OAS, Vallourec, White Martins, Akzo Nobel, WEG, Tecton, Equacional, Holos, SeaHorse, Recriar, GB Criogênicos, Metalfenas, entre outras).
Esse percurso, eu o relato no livro MagLev-Cobra: breve retrospectiva, disponível na internet:
https://drive.google.com/file/d/1uNxfTHifIKvOdHxUuX-0nr1rY3qVQQ5S/view?usp=sharing
Mas o MagLev-Cobra, apesar de ter atingido o nível TRL7 de Maturidade Tecnológica2 em 2015, faltando apenas os níveis TRL8 e TRL9 para viver seus dias de glória pelo mundo, não saiu da Universidade.
Elaboramos também um modelo de negócios na tentativa de levantar capital privado (http://maglevcompanybrazil.com), cientes que esses dois últimos níveis ultrapassam as possibilidades acadêmicas.
Segundo Caio Prado Jr. 3, “a nossa economia está organizada essencialmente como fornecedora de
produtos primários para os mercados exteriores e não se apoia na solução dos problemas fundamentais
da população brasileira, isso a faz frágil, dependente e oscilante com o mercado internacional”.

2. TRL – Technology Readiness Level, proposta da NASA, norma brasileira desde 16/10/2015, ABNT 16290.
3. Prado Jr., Caio; História Econômica do Brasil, Editora Brasiliense, 1945 (1ª edição), 2017 (43ª edição).
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Essa lapidar constatação, enunciada em 1945, se mantém válida até os dias de hoje. Vivemos da exportação de minério de ferro e soja. As sementes para a produção agrícola são importadas todos os anos
e, como transgênicas, não geram novas mudas. Importamos maquinário, drones, guindastes, e a implantação de ferrovias e rodovias visa escoar a produção mineral e agrícola até os portos.
Fornecemos o subsolo, o solo, o sol e a água. Os números comprovam a frágil condição. Atualmente, a participação da indústria no PIB encontra-se em um patamar inferior ao de quando nasci, em 1953.
Chegamos ao ponto de ter dificuldade para a produção de seringas, agulhas e EPIs no combate à COVID.
Paralelamente, 50% da população está sem tratamento de esgoto!
Para ter sucesso, toda inovação tecnológica depende da existência do tripé:

MERCADO – INDÚSTRIA – PESSOAS4.
No caso do MagLev-Cobra, nosso objeto de estudo, as oportunidades de MERCADO já foram destacadas em parágrafo anterior e não se restringem apenas ao transporte urbano. Mas não temos a INDÚSTRIA
para promover a inovação. Em 2015, quando o MagLev-Cobra estava maduro para ser absorvido para
produção e se tornar um negócio rentável, entramos em um período de recessão, fruto da quebra de
empresas, do desaquecimento do mercado internacional e da pandemia. As fragilidades apontadas por
Caio Prado Jr. vieram à tona.
Esse quadro, que alguns chamam de pessimista, está calcado em fatos. É realista. Não existe país inovador com um FUNTEC de R$ 15 milhões, como foi o último apresentado em 2018 pelo BNDES, chamado
de Pilotos de IoT, deixando claro o restrito escopo em Internet das Coisas.
Não existe país inovador com editais da FINEP em materiais estratégicos lançados em 2020, seguindo
as bem definidas diretrizes da resolução 1122 do MCTI, mas com recursos totais alocados de apenas R$ 10
milhões. A demanda é tão superior à oferta, que o resultado está mais próximo de uma loteria do que de
um processo de escolha de bons projetos. Na verdade, não existe país no mundo com desenvolvimento
social sem desenvolvimento tecnológico. Essa afirmação não tem contraexemplo para ser contestada.

4 . Mullins, J. W.; The New Business Road Test: What entrepreneurs and executives should do before writing a business plan. Prentice-Hall,
2004.
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Alguém poderia alegar que faltam PESSOAS aqui no Brasil. A Universidade não prepara bem. Ora, dei
aulas na Alemanha, na Inglaterra e na China. Nossos alunos não deixam nada a desejar, mas, quando diplomados, não encontram um solo fértil, uma indústria forte, para fazerem seus conhecimentos florescerem.
Mais grave ainda, eles estão indo embora. Tenho ex-alunos na China, na França, na Alemanha, na Holanda, em Portugal. Portanto, não falta pessoal, pelo contrário, estamos até exportando. E essa qualidade
de mão de obra está presente em outras áreas de conhecimento como economia, administração e marketing,
indispensáveis para um negócio emergente, inovador.
Mesmo assim, a Universidade, em especial as Escolas de Engenharia, precisam fazer algo, e sempre
podemos melhorar quando o assunto é ensino. Por isso, finalizo com uma proposta de estruturação dos
cursos de engenharia que pode significar formação em 4 anos e de maior qualidade. Inicialmente, precisamos reconhecer os limites da formação acadêmica:
✘ As Escolas de Engenharia devem ser entendidas como o lugar do know why.
✘ O know how pertence às empresas.
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✘ Já a pós-graduação deve provocar com a pergunta why not? Por que não?

O currículo da engenharia (graduação) que considero ideal inicia com dois anos de ciclo básico, comum a todas as especialidades. Nesse período, seriam oferecidas disciplinas básicas como física, química,
biologia, matemática, estatística, computação. Mais importante do que informar é formar. Aqui serão concretados os pilares que permitirão as atualizações e adaptações que necessariamente ocorrerão ao longo
da futura vida profissional do estudante.
Essa proposta está em sintonia com o famoso estudo da Boeing5 sobre os cursos de engenharia e
evitaria a constrangedora escolha de uma especialidade logo ao entrar na universidade. No atual modelo,
jovens, com menos de 18 anos, se veem forçados a fazer escolhas de uma oferta que, mesmo eu, com
mais de 40 anos de profissão, tenho dificuldade de entender. Engenharia de Petróleo, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle, Engenharia de Meio Ambiente, Engenharia
Matemática, entre muitas outras, aparecem em um cardápio variado e confuso.

5 . Mc Masters, J.H.; Komerath, N.; “Boeing – University Relations: a review and prospect for the future”, American Society for Engineering Education Annual Conference, 2005.
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Em seguida, os estudantes optariam por dois anos de ciclo profissional e especialização.
A participação nas chamados “Equipes de Competição” faria parte da formação. Aqui os estudantes
de diferentes habilitações se encontram para construir automóveis elétricos, foguetes, robôs lutadores,
barcos movidos à energia solar, casas populares, e uma vasta gama de iniciativas que já proliferam na
UFRJ e em outras universidade.
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A multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade ocorrem aqui. Não há necessidade do oferecimento de
cursos com viés transversal. A Universidade pode se concentrar nos tradicionais cursos, dos quais destaco, Engenharia Civil, Mecânica, Elétrica, Metalurgia e Química. Participam ainda alunos de outras escolas,
pois, por exemplo, a propaganda, o levantamento e a administração de recursos financeiros fazem parte
do trabalho.

No exercício da Equipe de Competição, os alunos aprendem a dialogar com outras especialidades para
construir algo. E assim funciona a engenharia na prática. Apenas um estágio em empresa, devidamente
conveniada com a universidade, poderia substituir a participação em uma Equipe de Competição. Está na
hora de dar um basta em empresas que exigem uma carga semanal de 30 horas de estágio e empregam
a mão de obra do estudante de engenharia para um trabalho de nível médio, remunerado como bolsista.
Destaco que a proposta da Academia Norte Americana de Engenharia (NAE) para um novo currículo
https://www.nae.edu/169108/Grand-Challenges-Scholars-Program, discutida em seminário na UFMG em
08/2019 https://ufmg.br/comunicacao/eventos/grand-challenges-scholar-program, fica contemplada com
a participação em Equipes de Competição, já que aqui no Brasil não temos a disponibilidade de empresas
para celebrar os convênios da proposta alienígena.
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Finalmente, uma grande novidade, que aprendi com a COVID. As aulas podem ser gravadas e os tradicionais encontros destinam-se apenas para discutir os assuntos, tirar dúvidas, promover seminários e
avaliações. Com essa simples medida, a carga de aula bancária diminui drasticamente e a responsabilidade dos alunos aumenta.
Estou muito satisfeito com a experiência que adquiri agora em 2020. Gravei os meus cursos, tanto da
graduação, quanto da pós, e disponibilizei-os no Youtube (p.ex.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGMYwhcNRvbXmwW8myDbn2kU-QfowpucN).
São vídeos curtos, de aproximadamente 20 minutos, em média.
Adicionalmente, a pós-graduação deve ser incentivada com bolsas de mestrado e doutorado, com
especial atenção para intercâmbios internacionais e com a indústria.
Mas, para reverter nossa situação, urge um esforço conjunto, não apenas o da Universidade. Diferenças políticas precisam convergir em um objetivo comum. Os desafios, como a COVID, devem ser tomados
como oportunidade de união.
Precisamos de um Projeto de País alicerçado no enriquecimento das nossas crianças e jovens (educação), dos nossos recursos minerais, vegetais e animais voltados para o bem-estar do brasileiro.
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De fato, não vejo outro caminho para gerarmos os necessários milhões de empregos, para integramos
social e economicamente toda uma população de mais de 210 milhões de pessoas, para criarmos um tecido social que não seja roto. A crise deve ser usada como uma oportunidade de inovar.
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