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Engenharia como vetor para 

inovação e competitividade 

 

Evando Mirra de Paula e Silva 

Professor Emérito da Escola de Engenharia da UFMG 

Diretor da Academia Brasileira de Ciências 
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Introdução de novos Processos, 
Produtos e Serviços 

Inovação 

Conhecimento levado 
ao Mercado / à 
Prática Social  

Novo 

Inovação: processo coletivo  

conduzido pela sociedade. Embora 

lugar especial seja ocupado pela 

empresa, a inovação mobiliza 

múltiplos atores: academia, estado, 

sistema financeiro, aparato legal...  
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A lenta evolução das inovações: inventividade 
prática e intervenções do acaso, até a emergência 
da tecnologia científica  

.  
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Mudança de cultura: Passado como Idade 
de Ouro x Valorização do Novo 

“Ah, que saudades do carnaval de antigamente...”  

(Olavo Bilac, 1890)  
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O lugar atual da inovação é recente e 
tem algo de surpreendente! 
A indústria, tradicionalmente, pautava-se por uma postura 

essencialmente conservadora: 

   - capital fixo nas máquinas e instalações  

   - capital humano 

   - fidelidade do cliente 

    

 

Celly Campello, a namoradinha do Brasil, 1960:  

Toddy, Toddy! Toddy em vidro!  
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Previsão em 1900: transporte aéreo no ano 2000  
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• «Heavier-than-air flying machines are impossible.»  

Lord Kelvin, British mathematician and physicist, President of the 

Royal Society, 1895.  

• «… the possibilities of the airplane, which two or three years 

ago were thought to hold the solution to the flying machine 

problem, have been exhausted, and we must turn elsewhere.»  

Thomas Edison, American inventor, 1895.  

• «There will never be a bigger plane built.»  

A Boeing engineer, after the first flight of the 247,                           

a twin engine plane that holds ten people. 

Inovação: um terreno de incertezas... 
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Inovação para a Sustentabilidade 

Desenvolvimento sustentável implica que sejam 

conciliados em uma perspectiva durável: progresso 

econômico, justiça social e preservação do ambiente. 

 

• Estratégias de desenvolvimento não-predatórias e 

mitigadoras dos efeitos negativos já produzidos.  

• necessidade de compreensão científica mais 

profunda das questões envolvidas;  

• medidas práticas para desenvolvimento de soluções 

tecnológicas novas e eficazes;  

• engajamento efetivo da indústria, governo, 

comunidade de pesquisa e opinião pública. 
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Mas a Inovação ganhou espaço... 
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• Investimentos em conhecimento são a chave do 

desempenho econômico e de ganhos no campo social, 

associados à uma sociedade interconectada: criação e 

aplicação do conhecimento tornam-se mais colaborativos. 

• A Inovação responde por mais da metade  do crescimento 

econômico de longo prazo dos países industrializados. 

• Geração de emprego e renda, crescimento sustentável e 

competitividade associados à capacidade de inovar.  

“O conhecimento é a nova forma 
de riqueza das nações” 

Science, Technology and Industry Outlook – OCDE  

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico): 
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motor e diferencial da economia, vetor decisivo para as 

transformações sociais e a sustentabilidade 

  

Engenheiro:  

• preparado para, durante toda a vida profissional, gerar, 

aperfeiçoar, dominar e empregar tecnologias, em vista 

da produção de bens e serviços que atendam, 

oportunamente, às necessidades da sociedade, com 

qualidade e custos apropriados; 

• aprender a avaliar os problemas, construir soluções 

adequadas e tratar todas as facetas da inovação;  

• se formar em processo que o qualifique para a prática 

da engenharia com responsabilidade social.  

Capacidade de inovação  
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Inovação no Brasil 

 Áreas bem sucedidas, 
setores com liderança 
global 

» Alimentos 

» Petróleo e gás 

» Combustíveis da 
biomassa 

» Metal-mecânica 

» Equipamentos de 
transportes 

» Produtos químicos, 
petroquímicos, polímeros 

» Produtos florestais, papel 
e celulose 

 Casos intermediários 

» Saúde e bem-estar 

» Lazer 

» Tecnologias de 
informação  e 
comunicação 

 

 Poucas realizações em 
várias outras áreas  

» Iluminação (inclusive 
lasers)  

» Materiais magnéticos, 
semicondutores 
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• automóveis, utilitários, caminhões e ônibus (83,2%)  

• produtos farmoquímicos e farmacêuticos (63,7%)  

• outros produtos eletrônicos e ópticos (63,5%)  

• produtos químicos (58,1%)  

• equipamentos de comunicação (54,6%),  

• equipamentos de informática e periféricos (53,8%)  

• máquinas e equipamentos (51,0%)  

• componentes eletrônicos (49,0%)  

PINTEC 2008:  

Atividades com maiores taxas de inovação foram de 

alta e média-alta intensidade tecnológica (OCDE):  

4800 empresas inovadoras realizaram atividades de P&D 

  267 empresas líderes em inovação no mercado mundial 
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Top 20 innovators worldwide in 2005–2006: 

 

United States:   1 

Finland:    2 

Israel:    3 

United Kingdom:  4 

Singapore:   5 

Japan:    6 

Korea:    7 

Canada:    8 

Ireland:    9 

Australia:                   10 

Denmark:   11 

Brazil:   12 

New Zealand:  13 

France:   14 

Netherlands:  15 

Sweden:   16 

China:   17 

Germany:   18 

Russia:   19 

Chile:   20 

John Kao - Tapping the World’s Innovation Hot Spots 

Harvard Business Review • march 2009 
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ABENGE Perfil do engenheiro no século XXI 

• ser facilmente treinável no 

ambiente da empresa 

• bons conhecimentos teóricos 

especializados 

• treinamento em pesquisa 

• capacidade de trabalhar em grupo  

• resistência a frustrações e 

capacidade  de conviver com 

situações de crise 

• competência em informática como 

ferramenta rotineira 

• boa comunicação oral e escrita 

• sólida formação cultural  
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Educating the Engineer of 2020 (NAE, 2005) 


