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Quais são os desafios e as perspec-
tivas para o ano de 2011? Novos 
governos federais e estaduais se avi-
zinham e líderes capixabas fizeram 
para o Jornal do Senge um balanço 

dos últimos anos e disseram quais 
as suas expectativas para o período. 
Embora sejam otimistas, todos acre-
ditam que, por causa das mudanças, 
o momento seja de cautela. Esses 

mesmos líderes apontam as deman-
das crescentes do Espírito Santo e 
falam da importância da capacitação 
e valorização dos profissionais de en-
genharia e arquitetura.

Renato Casagrande, governador eleito e Sebastião da Silveira,  presidente do Senge, discutiram sobre os desafios para 2011



O ano de 2010 está se encerrando e 
com ele mais um ano do mandato do 
companheiro Sebastião da Silveira e 
com certeza muitas vitórias e alegrias 
que conseguimos colher juntos com 
os companheiros da diretoria e con-
selho de representantes do Senge/
ES.  Conseguimos avançar em várias 
conquistas, nos comprometemos 
com a renovação sindical, abrindo as 
discussões internas e participando de 
várias lutas da sociedade, conseguimos 
nos reunir com várias Prefeituras para 
discutir salário mínimo profissional, 
capacitação e qualificação dos servido-
res municipais e ainda a possibilidade 
de juntarmos profissionais em uma 
cooperativa para ajudar resolver pro-
blemas técnicos de algumas prefeituras 
que não possuem profissionais da área 
de engenharia e arquitetura em seus 
quadros.  O Senge/ES conseguiu am-
pliar sua participação no plenário do 
CREA/ES, tendo hoje a maior banca-
da de conselheiros e participação nos 
conselhos municipais e estaduais.
Neste ano de 2010, tivemos as elei-
ções gerais, onde participamos ativa-
mente do PRETE (Programa Ética e 
Transparência Eleitoral) do TRE/ES, 
abrimos espaços para que candidatos 
do sistema falassem sobre seus proje-
tos e compromissos com a engenharia 
e a arquitetura do ES e também pro-
curamos mostrar para a sociedade a 
importância de escolher candidatos 
comprometidos com a ética e proje-
tos coletivos, visando o bem estar da 
população do ES. O Senge/ES esteve 
presente em eventos na discussão do 
Pré-Sal, acompanhando o deputado 
Paulo Roberto - Presidente da Comis-
são de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Inclusão Digital, Biossegurança e Pe-
tróleo e seus derivados, ficando claro 
a necessidade de ampliar e capacitar as 
nossas profissões de engenharia, tec-
nólogos  e técnicos no ES.
Caros amigos profissionais, vocês de-
vem ter notado que este jornal está 
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bem diferente do nosso cotidiano, pois 
sempre trazemos uma matéria bem 
técnica como tema central, mas neste 
número fizemos questão de que fosse 
diferente. Estamos trazendo um mate-
rial farto de lideranças políticas e em-
presariais, mostrando as expectativas de 
cada uma delas para o novo momento 
político e de desenvolvimento do ES, 
para que nós profissionais da engenha-
ria e arquitetura possamos avaliar e nos 
preparar para o desenvolvimento eco-
nômico e sustentável do ES.
No ano de 2011, já devemos estar en-
volvido com as eleições do sistema 
Confea/Creas, pois teremos eleições 
para presidente do Conselho Federal, o 
Conselho Regional e a Mutua Regional, 
e ainda teremos as eleições do nosso 
Sindicato dos Engenheiros. É preciso 
que continuemos juntos para que os 
processos eleitorais (nacional e estadu-
al), sejam de conquistas, de vitória da 
ética, da transparência, do crescimento 
e da valorização profissional, pois só 
assim é que conseguiremos sensibilizar 
aqueles que não conhecem as nossas 
entidades do processo eleitoral em dis-
puta. Não deixem de votar, pois preci-
samos envolver os nossos profissionais 
e eleger profissionais representativos e 
comprometidos com a mudança, a éti-
ca, a transparência e o respeito à enge-
nharia arquitetura e agronomia no ES. 
Aproveitamos a oportunidade para de-
sejar a todos os nossos profissionais 
um feliz Natal e próspero ano de 2011, 
com muita saúde e paz para nossos en-
genheiros e arquitetos no ES. Que em 
2011, o Senge/ES ao completar seus 30 
anos em maio possa contar com você, 
seus amigos e familiares em nossa fes-
ta de confraternização e que possamos 
estar mais uma vez juntos com essa Di-
retoria do Senge/ES.

Forte abraço e boa leitura,
Eng. José Carlos de Assis

Membro do Conselho Editorial 
do SENGE-ES



Mineração, siderurgia, celulose, gás e 
petróleo, rochas ornamentais e café, 
atividades ligadas ao comércio exte-
rior, construção civil, produção de 
alimentos e de bebidas têm impulsio-
nado a economia, não só a capixaba, 
como ainda nacional. Mas os diversos 
programas governamentais, entre eles 
o Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC), Programa “Minha 
Casa, Minha Vida”, promoveram um 
avanço nas áreas de Construção Civil 
e infraestrutura que provocou, de uma 
maneira geral, uma maior demanda e 
a valorização da engenharia.

Enquanto nos anos de 2008 e 2009 
as empresas amargaram prejuízos 
e retração com a crise econômica 
mundial, o ano de 2010 foi de su-
peração e retomada do crescimen-
to. Para se ter uma ideia, a Indús-
tria local deve fechar o ano com um 
crescimento de 20% e o PIB gerado 
também atingindo os dois dígitos, 
voltando aos seus indicadores do 
período pré-crise e alcançando ní-

veis recordes. Tudo isso capitanea-
do por uma economia em expansão.

Com a missão de dar continuidade 
a esse período de êxito, em janeiro 
assume a administração do Estado o 
governador eleito Renato Casagran-
de que é Engenheiro Florestal por 
formação. E um dos desafios que 
ele encontrará no Espírito Santo é 
a infraestrutura que possui diver-
sos gargalos, em rodovias, ferrovias, 
portos e aeroportos.

Até maio, o governador eleito, deve 
“afinar” as ações de sua equipe de go-
verno e, embora as expectativas sejam 
boas, o ano de 2011 inspira cautela. 
Inclusive no panorama nacional, o 
principal eixo do novo governo deve 
ser a continuidade da construção de 
um projeto de nação alinhado aos in-
teresses sociais.

Para que o ano de 2011 seja melhor, de 
acordo com os líderes, é preciso man-
ter o ambiente de otimismo e estimu-

lar a competitividade. Que aliás foram 
citados como fatores que permitiram 
a boa recuperação da economia capi-
xaba no cenário pós-crise econômi-
ca mundial ocorrida em 2008. Mas é 
preciso também capacitar ainda mais 
profissionais para suprir uma deman-
da por mão de obra de engenheiros e 
profissionais técnicos.

Existem atualmente 400 mil estu-
dantes que desejam cursar enge-
nharia, cerca de 190 mil vagas dis-
poníveis em universidades, destes 
130 mil são aprovados e apenas 36 
mil concluem os cursos de engenha-
ria. Dentre esses 36 mil estudantes, 
apenas 15 mil aproximadamente 
trabalham de fato na área técnica de 
engenharia. Os demais se tornam 
empreendedores, prestam concurso 
público, atuam na área financeira ou 
em outras funções. Na expectativa 
mais otimista seria necessária a for-
mação de 60 mil engenheiros por 
ano para garantir o suprimento da 
demanda atual.

 A nova Ponte da Passagem: obra de engenharia e arquitetura se tornou cartão postal da cidade de Vitória

Expectativas positivas regem líderes 
em relação ao próximo ano



Tivemos um crescimento expressivo do mercado da Construção 
Civil, com investimentos significativos do governo do Estado, 
principalmente na Grande Vitória, e uma maior demanda pelos 
profissionais da Engenharia. Por outro lado, para mim, o poder 
público ainda não investe como deveria

“
”

Sebastião da Silveira

“Em 2010, tivemos um crescimento 
expressivo do mercado da Constru-
ção Civil, com investimentos signifi-
cativos do governo do Estado, prin-
cipalmente na Grande Vitória, e uma 
maior demanda pelos profissionais 
da Engenharia. Aliás a Construção 
Civil de residências em nosso Espí-
rito Santo tem sido de grande im-
portância para o desenvolvimento e 
a valorização da categoria. Por outro 
lado, para mim, o poder público ain-

da não investe como deveria. 
Espero que os índices de desenvol-
vimento do país e a nova presidente, 
Dilma Roussef, consigam dar conti-
nuidade aos investimentos públicos 
em infraestrutura, como por exem-
plo por meio de projetos como os 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC). Isto irá gerar 
ainda mais desenvolvimento social e 
crescimento da demanda de profis-
sionais de engenharia por causa das 
obras de construção.
Além do mais, temos apenas em nos-
so Estado uma gama imensa de proje-
tos já iniciados e por iniciar no próxi-
mo ano. Como por exemplo a 8ª usina 
da Vale, a 4ª usina da Samarco, a CSU, 

que será construída em Anchieta, a 
Ferrous e a ampliação da ArcelorMit-
tal. Todas essas obras impactam de al-
guma forma no setor da Construção. 
Em 2011, pretendo ajudar o Senge-
ES a intensificar a sindicalização dos 
Engenheiros e a trabalhar para cons-
cientizar as empresas da necessidade 
de investir cada vez mais em seus 
profissionais locais, para diminuir 
a “importação” desta mão de obra 
qualificada. A Engenharia capixaba 
tem capacidade de exportar, por sua 
qualidade, seus profissionais sem ne-
cessidade de trazer outros para cá.

Sebastião da Silveira, presidente 
do Senge-ES

Desejo a todos os pro� ssionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia um Feliz Natal
e um Próspero 2011 neste Novo
Espírito Santo em desenvolvimento 
e cheio de oportunidades.



Queremos que o Estado seja criador e indutor de 
oportunidades para que de forma equilibrada e com 
capacidade de investimentos possamos atrair mais in-
vestimentos privados“ ”

“Queremos que o Estado seja 
criador e indutor de oportunida-
des para que de forma equilibrada 
e com capacidade de investimen-
tos possamos atrair mais investi-
mentos privados. As expectativas 
são boas. Já temos um plano de 
trabalho para 2011, com projetos 
já iniciados e outros que vamos 
iniciar. Mas seremos cuidadosos 

Renato Casagrande

em 2011, porque temos uma crise 
internacional que acaba dificultan-
do e estabelecendo um nível alto 

de dificuldade no mundo, contudo 
vamos fazer muitos movimentos. 

Será um governo com muita veloci-
dade em obras, porém com cumpri-
mento do orçamento, que está sendo 
discutido e votado pela Assembléia 
Legislativa. Espero poder apoiar, por 
meio de convênios com municípios, 
as atividades ligadas à construção, seja 
ela de obras de maior ou menor porte. 

A construção tem uma cadeia de 
consumo longa, movimenta a indús-
tria, o comércio e o setor de servi-
ços de maneira direta e indireta, e 
nós precisamos disso. A construção 
maneira geral é importante, porque 
gera muitos empregos, inclusive para 
cidadãos de baixa escolaridade, o que 
estabelece uma proteção social”.

Renato Casagrande,
governador eleito



Acredito que este seja o momento de levantarmos a discussão 
sobre a valorização profissional dos engenheiros, com o objetivo 
de garantir a ampliação do mercado, melhores remunerações e 
cumprimento do Salário Mínimo Profissional

“
”

“Existem profissionais de enge-
nharia suficientes no país, pode-
mos destacar uma área ou outra 
com certa defasagem como, por 
exemplo, engenharia do petró-
leo, naval, civil e geologia. Com 
exceção dessas áreas, temos pro-
fissionais sim. O que acontece é 
que muitos engenheiros que se 
formaram, migraram para outras 
áreas devido aos baixos salários 
praticados no mercado nos úl-
timos anos. Por isso, aconteceu 
uma escassez de profissionais e 
um aumento de 27% de importa-

Carlos Roberto Bittencourt
ção de profissionais estrangeiros.
É preciso discutir a formação dos 
profissionais, melhorar o ensino 
das universidades, bem como os 
cursos de pós-graduação da en-
genharia. Acredito que este seja 
o momento de levantarmos a dis-
cussão sobre a valorização pro-
fissional dos engenheiros, com o 
objetivo de garantir a ampliação 
do mercado, melhores remune-
rações e cumprimento do Salá-
rio Mínimo Profissional (SMP). 
Essa é uma discussão histórica 
provocada pelo abandono das 
áreas tecnológicas nos últimos 
20 anos – antes do governo Lula 
– período este que representou 

o desemprego e o deslocamen-
to funcional destes profissionais 
para outras áreas.

 O Brasil cresceu e pode avançar 
mais. A engenharia tem papel es-
sencial nesta construção e pode 
contribuir para um futuro me-
lhor. Podemos aliar tecnologia, 
crescimento econômico com de-
senvolvimento social, dentro de 
uma política que priorize a nação 
e não o mercado”.

Carlos Roberto Bittencourt, 
presidente da Federação Inte-
restadual de Sindicatos de En-
genheiros (Fisenge)



Eudier

“O Estado vive um momento im-
portante de interação entre os se-
tores que demandam tecnologia, 
profissionais capacitados técnicos 
e engenheiros. Esta sinergia envol-
vendo a indústria da construção 
civil, da metalmecânica, impul-
sionada pelo setor de petróleo e 
gás, vem estimulando o desenvol-
vimento de tecnologia local e de-
monstrando a rápida capacidade 

de adaptação da economia capixa-
ba. O Espírito Santo está saindo 
da condição de ser apenas produ-
tor de commoditties para o estado 
de ser produtor de bens de con-
sumo. 
Não só existe aqui a capacidade 
técnica, mas a competência de 
formar profissionais destas áreas, 
preparados por exemplo para a 
metalmecânica, a solda e a caldei-
raria. Para se ter uma ideia, temos 
dois mil e quinhentos soldadores 
especiais que foram destaque na 
construção do Gasoduto interli-
gando as Regiões Sudeste e Nor-
deste, o Gasene. 
Se todos os investimentos previs-
tos apenas para a metrópole ex-
pandida sul se concretizarem serão 
necessários mais 50 mil novos tra-
balhadores das mais variadas áreas 
de conhecimento. Eu aconselharia 
as pessoas a que procurassem cur-
sos de especialização em suas pro-
fissões. O Estado possui aqui na 
secretaria uma lista com pelo me-

nos cinquenta projetos para serem 
realizados nos próximos quatro 
anos, que significam um investi-
mento de R$ 65 bilhões. 
Este foi um ano de fomento de 
investimentos que dão suporte 
a outras empresas e aos grandes 
arranjos produtivos capixabas. 
Quando analisamos e notamos 
que iniciativas podem ser auxilia-
res, temos a função de estimular 
e incentivar para que os empresá-
rios invistam em atividades com-
plementares para que as empresas 
capixabas deixem, por exemplo, 
de depender de outros Estados. 
Numa dessas iniciativas, a secre-
taria de Desenvolvimento tem 
procurado estimular os empresá-
rios do polo moveleiro a inves-
tirem na implantação de uma in-
dústria capixaba de MDF, matéria 
prima para a movelaria”.

Carlos Heugênio Duarte Cami-
são, subsecretário de Desenvolvi-
mento do ES

Carlos Heugênio Duarte Camisão



“O cenário é promissor. Nunca o 
Espírito Santo teve um horizon-
te tão claro de desenvolvimento 
sustentado, equilíbrio fiscal e uma 
economia pulsante. A Indústria 
da construção hoje corresponde 
por 7% do PIB estadual. Isso de-
monstra a importância do setor 
na economia capixaba. A cons-
trução gera hoje no Espírito San-
to 70 mil empregos diretos, com 
possibilidade de chegar aos 90 mil 
postos de trabalho até 2013. Indi-
retamente, hoje são gerados 200 

Constantino Dadalto

mil empregos.
As expectativas são muito boas 
para a área de obras corporativas. 
Já para a indústria imobiliária, vai 
depender do aumento dos limites 
das linhas financiadas com recur-
sos do FGTS. Se mudarem os va-
lores o que está sendo solicitado, 
teremos anos de prosperidade. 
Caso contrário, lamentavelmente, 
a sociedade mais carente ficará 
prejudicada por falta de ofertas 
de imóveis novos. 
Existe uma defasagem entre dos 
valores atribuídos que estão abai-
xo do custo das unidades. Isto 
dificulta novos e grandes lança-

mentos. O setor está trabalhando 
para reverter essa tendência, mas 
é necessário que as autoridades 
e governantes se sensibilizem 
para essa questão. Caso contrá-
rio, poderá haver queda na oferta 
de vagas aos trabalhadores. Em 
contrapartida, para os segmentos 
de média/alta renda, comércio e 
serviços, a entidade está muito 
otimista e deve celebrar ótimos 
resultados em 2011”.

Constantino Dadalto, presiden-
te do Sindicato da Indústria da 
Construção Civil do Estado do 
Espírito Santo (Sinduscon-ES)

O cenário é promissor. Nunca o Espírito Santo teve um 
horizonte tão claro de desenvolvimento sustentado, equilí-
brio fiscal e uma economia pulsante“ ”



“Esperamos continuar crescendo 
acima da média nacional. Estamos 
efetuando os últimos levantamen-
tos com o intuito de avaliar as reais 
perspectivas de nossos principais 
setores econômicos. Devemos 
manter em 2011 um crescimento 
da produção física industrial bem 
acima da média brasileira. Com 
isso, continuaremos gerando mais 
emprego e desenvolvimento em 
solo espírito-santense.
Nos últimos oito anos, durante os 
dois mandatos do governo Paulo 
Hartung, conseguimos avançar 
bastante ao superar vários obs-
táculos, e hoje nosso Estado re-

presenta um ótimo ambiente para 
a realização de negócios. E tudo 
indica que o próximo governo, 
na liderança do atual senador Re-
nato Casagrande, terá um caráter 
de continuidade deste trabalho e 
incluindo avanços significativos, 
o que se tornará o cenário ainda 
mais positivo tanto para empresá-
rios quanto para os trabalhadores.
O setor imobiliário tem sido um 
dos grandes destaques, o que in-
dica que a construção civil como 
um segmento que ainda experi-
mentará um franco crescimento 
para os próximos anos. Do mes-
mo modo deveremos ter o setor 

de construção pesada como um 
dos destaques, pois mesmo com a 
redução de investimentos estadu-
ais para este ano, ainda serão re-
alizadas muitas obras estruturais 
que demandarão deste segmento.
Devemos continuar fazendo um 
grande mutirão para a capacitação 
profissional em nosso Estado atra-
vés dos centros integrados SESI/
SENAI/IEL e também com o 
apoio de várias outras entidades 
capixabas fora do Sistema Findes”.

Lucas Izoton, presidente da Fede-
ração das Indústrias do Estado do 
Espírito Santo (Findes)

Lucas Izoton

Devemos manter em 2011 um crescimento da produção 
física industrial bem acima da média brasileira. Com isso, 
continuaremos gerando mais emprego e desenvolvimento em 
solo espírito-santense

“
”



A comissão de Finanças da Assembleia 
Legislativa aprovou a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para 2011 na 
qual o Governo fará investimentos de mais 
de R$ 1 bilhão

“
”

“O próximo ano será de mudanças, 
de alterações e ajustes, mas minha 
expectativa é de que seja um perí-
odo parecido com estes nossos úl-
timos anos. Espero que o Governo 
Federal invista mais no Espírito 
Santo, pois seus investimentos aqui 
têm sido tímidos e que também 
haja mais celeridade nos licencia-
mentos ambientais porque hoje te-
mos muitos investimentos privados 
que estão parados na dependência 
desses licenciamentos.
A construção pesada e a Metal-
mecânica, em minha opinião, são 

Wilmar Barroso Filho

Sérgio Borges

setores de grande potencial de 
crescimento para os próximos 
anos. A Engenharia continua sen-
do um campo que tem um olhar 
bastante peculiar sobre a socie-
dade. Um olhar que os gestores 
públicos precisam desenvolver. A 
Engenharia privilegia o desenvol-
vimento econômico e promove o 
desenvolvimento social, pois eles 
caminham juntos”.

Wilmar Barroso Filho, presidente 
do Sindicato da Construção Pesa-
da (Sindicopes)

“Existem projetos e recursos 
importantes em projetos para a 
educação, saúde, agricultura, ele-
trificação rural, entidades benefi-
centes. A comissão de Finanças da 
Assembleia Legislativa aprovou a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para 2011 na qual o Go-

verno fará investimentos de mais 
de R$ 1 bilhão. Buscamos aprovar 
o Orçamento 2011 para que o go-
vernador eleito Renato Casagran-
de, tenha condições de continuar 
desenvolvendo o Espírito Santo. 
Teremos um novo Orçamento, 
um novo governador, um novo 

secretariado e nós, deputados es-
taduais, que vamos assumir no dia 
1º de fevereiro, estamos imbuídos 
do propósito de fazer o melhor 
na Assembleia”.

Sergio Borges, 
deputado estadual reeleito



Se os investimentos tanto públicos 
quanto privados se confirmarem, 

o cenário é promissor. Mas transição é 
sempre um momento de incertezas. Tere-
mos de aguardar para confirmar nossas 
expectativas

“
”

”Célio D’ávilla
“Se os investimentos tanto pú-
blicos quanto privados se con-
firmarem, o cenário é promissor. 
Mas transição é sempre um mo-
mento de incertezas. Então, tere-
mos de aguardar
para confirmar nossas expectati-
vas. Pretendo atuar divulgando o 
trabalho da Engenharia
Consultiva para os órgãos públi-
cos contratantes, sejam eles de 

nível federal ou estadual. Mas es-
tou cauteloso, creio que devemos 
aguardar as resoluções de corte 
do orçamento do novo Execu-
tivo Nacional e do Ministro do 
Planejamento”.

Célio D’ávilla, presidente da As-
sociação Capixaba das Empresas 
de Projetos e Consultoria em En-
genharia Rodoviária (ACR-ES)

“Indubitavelmente a Educação é 
de necessidade para que o Esta-
do avance para que assim possa-
mos cumprir metas nos grandes 
desafios que teremos que enfren-
tar. Retorno para a Assembleia 
Legislativa, para contribuir com 
o desenvolvimento do Estado 
atuando em parceria com o go-
verno, com as prefeituras, com a 
sociedade civil e sindicatos, por 

José Esmeraldo

Indubitavelmente a Educação 
é de necessidade para que o Esta-

do avance para que assim possamos 
cumprir metas nos grandes desafios 
que teremos que enfrentar“
meio do diálogo”.
José Esmeraldo de Freitas, deputa-
do estadual eleito 
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