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EXPEDIENTE

Editorial

E m dezembro de 2004, o Insti-
tuto de Engenharia realizou 

extenso debate sobre o papel re-
servado ao gás natural na matriz 
energética. Foram examinados os 
aspectos de produção, consumo 
e utilização racional. Este debate 
ocorreu antes da eleição do novo 
governo boliviano e dos atos subse-
qüentes que colocaram em cheque 
a política brasileira e as diretrizes 
estratégicas adotadas pela Petro-
bras para o setor. De 
fato, ao olharmos as 
propostas conclusivas 
do evento, verifica-
se que foi insistente-
mente recomendado 
que se antecipasse a 
produção do Campo 
de Mexilhão, na ba-
cia de Santos. A Pe-
trobras havia defini-
do 2010 como data razoável para 
início de produção, pois desejava 
explorar intensamente o gás boli-
viano, apesar de mais caro e com 
custos de transporte muito altos, 
além dos riscos políticos. Tal atitude 
priorizava as diretrizes da empre-
sa, mas não os interesses maiores 
do país, haja vista o que aconteceu 
de lá para cá. Agora, está fixado o 
ano de 2008 como o de início das 

atividades do Campo de Mexilhão. 
Para o Estado de São Paulo, esta 
produção irá trazer volumes signi-
ficativos de royalties. É preciso, po-
rém, que os municípios que serão 
beneficiados estejam preparados 
para a boa gestão dos recursos que 
vão receber, fazendo uso deles em 
projetos que realmente beneficiem 
a população local e sejam induto-
res do desenvolvimento regional e 
do estado.

               Durante o segundo turno da 
recente disputa presidencial, 

houve pesadas críticas, por parte  
da campanha petista, ao progra-
ma de privatizações implantado no 
governo FHC. Importantes, essen-
ciais mesmo, para o crescimento do 
país, as privatizações, as concessões 
e as PPP’s significam respostas às 
carências de infra-estrutura, com 
geração de empregos e outros be-

nefícios sociais. Esperamos, sincera-
mente, que o ataque ao programa 
de privatizações tenha sido mera 
retórica eleitoral, “elaborada para 
ganhar as eleições”, como admi-
tiu o responsável pela campanha 
do presidente reeleito. Pois o Bra-
sil não pode continuar  patinando 
em medíocres taxas de crescimen-
to, e enredar-se no retorno a uma 
ultrapassada ótica de populismo 
estatizante. Deixe o Brasil crescer, 
presidente!

Rubens Ometto Silveira Mello, 
presidente da COSAN,  é o Emi-

nente Engenheiro do Ano de 2006. 
Sua indicação é uma homenagem 
ao empresário de visão, empreen-
dedor, focado em um Brasil desen-
volvido, que luta para ocupar sua 
real posição no cenário mundial. 
Além de homenagear o engenhei-
ro, o Instituto também está sinali-
zando a importância dos setores 
nos quais ele atua,  - agronegócio, 
exportações, energia, logística - 
exemplos de um Brasil capaz, que 
dá certo, competitivo e moderno.

Gás, privatização e visão empresarial

Eduardo Lafraia é 
presidente do Instituto 

de Engenharia

Eduardo Lafraia
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Existe uma enorme diferença 
entre política de transportes e 

política nos transportes. Nem sem-
pre as discussões sobre a maneira 
mais conveniente e econômica de 
se produzir serviços de transportes 
são exclusivamente técnicas e pau-
tadas pela lógica dos fatos e pela 
frieza dos números. Esse é bem o 
caso de um moderno sistema de 
transporte de média capacidade 
que, ao final do ano de 1996, foi 
concebido para ser implementado 
na cidade de São Paulo; mas que, 
ao longo do tempo, sofreu tantos 
questionamentos e tantas modi-
ficações de conceito que muito 
pouco restou do projeto original. 
Ainda na sua fase de concepção, 
por motivos nada técnicos, o sis-
tema recebeu o apelido de “Fura-
Fila”; depois, foi batizado de 
“Paulistão” e, mais recentemente, 
vem sendo chamado de “Expres-
so Tiradentes”. Metrô é metrô em 
qualquer lugar do mundo e, cer-
tamente, não seria de bom gosto 
chamar um sistema de transpor-
te de “Cariocão”, “Gauchão” ou 
“Mineirão”, dependendo de onde 
ele viesse a ser implantado.

O que menos importa é o nome da tecnologia

          Tema complexo e
           multidisciplinar

O transporte urbano é um tema 
complexo, multidisciplinar e per-
mite vários tipos de segmentação 
e de abordagem. É por demais sa-
bido - principalmente pelos técni-
cos do setor – que temos amplo 
conhecimento das tecnologias 
utilizadas para atender pequenas 
e grandes demandas de transpor-
te. Nossos técnicos sabem, muito 
bem, conceber, projetar, construir, 

operar, manter e administrar sis-
temas de ônibus que utilizam veí-
culos do tipo microônibus, médio 
porte (20 lugares), convencionais 
(40 lugares), articulados e bi-ar-
ticulados, que operam em linhas 
paradoras, semi-expressas e ex-
pressas e que circulam em faixas 
exclusivas, segregadas ou com-
partilhadas com o tráfego normal. 
Esses veículos podem ser movidos 
à tração elétrica ou equipados 
com motor de combustão interna, 
que usa como combustível óleo 
diesel, óleo vegetal, álcool, gaso-
lina, gás ou até uma combinação 
deles. É o absoluto domínio dessa 
tecnologia que inspirou a concep-
ção de um sistema de transporte 
baseado num veículo bi-articula-
do, guiado automaticamente, ou 
seja, rodando em faixa de domí-
nio própria e sem a interferência 
do motorista e, ainda, movido à 
tração elétrica.
No passado, a capacidade máxima 
de transporte do sistema ônibus 
não ultrapassava os 10 ou 12 mil 
passageiros por hora e por senti-
do. Atualmente, usando infra-es-
trutura adequada e sofisticados 

Artigo

Franscisco Christovam
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sistemas de controle operacional, 
já é possível elevar essa capacida-
de para mais de 20 mil passageiros.  
Ao projetar sistemas de transpor-
te, a grande questão está na es-
colha da tecnologia que deve ser 
adotada para o atendimento de 
demandas, variando entre 20 e 40 
mil passageiros por hora e por sen-
tido. Há que se considerar que, de 
um lado, as mais modernas e so-
fisticadas tecnologias de operação 
de sistema ônibus não conseguem 
atender demandas superiores a 
20 mil passageiros por hora e por 
sentido e, de outro, os sistemas 
metro-ferroviários só se justificam 
para demandas superiores a 40 mil 
passageiros.
A solução é mais ou menos óbvia 
e, também, bastante conhecida 
mundo afora. Não há novidade 
em saber que em várias partes do 
mundo, cidades de médio e grande 
portes buscaram e buscam solucio-
nar o problema de deslocamento 
das pessoas, utilizando sistemas de 
média capacidade, independente-
mente de utilizarem sistemas cha-
mados de VLT – Veículo Leve sobre 
Trilho ou VLP – Veículo Leve sobre 
Pneus. A opção por um ou por 
outro modo deve levar em conta 
fatores objetivos de avaliação de 
projetos, tais como: investimento 
total e prazo da implantação, fon-
tes de financiamento, participação 
da iniciativa privada na implanta-
ção e na operação do sistema, cus-
to operacional, etc. Acrescente-se 
à análise de viabilidade outros fa-
tores, como questões ambientais, 
aspectos sociais envolvidos e bene-
fícios indiretos para população.
Portanto, não existe melhor ou 
pior tecnologia; mas sim, a tec-
nologia mais adequada e aquela 
que melhor atende, não apenas 
às questões de transporte, mas o 
interesse da sociedade, como um 
todo.

Francisco Christovam é enge-
nheiro civil, ex-presidente da CMTC/
SPTrans e atual diretor da FChristo-
vam Engenheiros Associados

No dia 10 de agosto, em cerimô-
nia realizada na Fiesp – Federa-

ção das Indústrias do Estado de São 
Paulo - o Instituto de Engenharia e 
mais 92 entidades lançaram a UNC 
- União Nacional da Construção - 
com o slogan “Compromisso com o 
crescimento”. Além do lançamento, 
o evento teve como objetivo a apre-
sentação de um estudo encomen-
dado à FGV Projetos 
- Fundação Getulio 
Vargas, intitulado 
“A construção do de-
senvolvimento sus-
tentado”.
O documento pro-
põe investimentos 
no setor produtivo 
que resultarão em 
aumento do PIB, de 
empregos, de inves-
timentos, de arreca-
dação de impostos e até da expec-
tativa de vida da população. De 
acordo com o presidente da CBIC - 
Câmara Brasileira da Indústria da 
Construção e coordenador da UNC, 
Paulo Safady Simão, “a melhor al-
ternativa para transformar a condi-
ção econômica e social no Brasil é 
investir em construção, em razão de 
sua interface com os diversos seto-
res da economia nacional”.
Simão destaca ainda que “a UNC 
está consciente de que, sem riscos, o 
país possa viver tempos de cresci-
mento e esperança. Só a construção 
civil pode ajudar nisso e, por isso, 
decidimos colaborar com os progra-
mas de governo com responsabili-
dade e transparência”. O documen-
to foi entregue ao presidente 
reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva.

    Crescimento de São Paulo

Com base nesse estudo, o IE e as 
principais entidades do macro se-

tor da construção do estado de 
São Paulo - Apeop, Secovi-SP, 
Sciesp, Sinaenco e SindusCon-SP, 
com apoio da CBIC, do Comcic/
Fiesp e do Sinicesp, apresentarão 
ao governador eleito José Serra 
propostas de políticas públicas 
para o crescimento sustentado 
de São Paulo. 
Na avaliação das entidades, 

São Paulo pode 
e precisa crescer 
(expandir seu par-
que industrial e 
investir em desen-
volvimento tecno-
lógico), produzir 
(aproveitar a ca-
pacidade instala-
da) e desenvol-
ver-se socialmente 
(programas que 
garantam a me-

lhoria da qualidade de vida). 
O estudo mostra como o ma-
crossetor da construção pode 
assumir papel de agente de 
um desenvolvimento regional 
sustentado, relevante também 
para a expansão da economia 
do país. Segundo estimativas, 
se São Paulo crescer 10%, o PIB 
nacional crescerá 3,2% - pratica-
mente o índice projetado para 
2006.
Para o presidente do SindusCon-
SP, João Cláudio Robusti, o setor 
está “não apenas propondo pro-
gramas e atitudes pontuais, que 
só perpetuam nossas ansieda-
des, mas indo além ao apontar 
soluções de fundo para nossos 
problemas, estruturadas e insti-
tucionalmente articuladas”. 
A perspectiva das entidades é 
que o trabalho seja apresentado 
a José Serra na primeira quinze-
na de dezembro. 

Entidades do macro setor da construção 
entregam propostas para José Serra

Encontros

O site do IE traz o documento 
da UNC na íntegra. Acesse 
www.ie.org.br/doc_unc.pdf
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Promovido pelo Instituto de En-
genharia, em parceria com o 

Instituto Samuel Murgel Branco, 
no dia 22 de novembro, no perío-
do da manha, o seminário Desafios 
da Engenharia diante da Legisla-
ção Ambiental reuniu o Ministério 
Público de São Paulo, entidades li-
gadas à questão ambiental, em-
presários e especialistas.

O objetivo foi avaliar as restrições 
da atual legislação brasileira ao 
desenvolvimento econômico; 
quais são os impedimentos nos 
campos da tecnologia e de outras 
inovações; como desenhar novos 
modelos de controle ambiental e 

Encontros

IE debate desenvolvimento sustentado 
e licenciamento ambiental  

Da esq. para a dir.: Alaôr Caffé Alves, 
chefe do Departamento de Filosofia e 
Teoria Geral da Faculdade de Direito 
da USP; Marcelo Vespoli Takaoka, pre-
sidente da Y. Takaoka Empreendimen-
tos; Romildo de Oliveira Campelo, di-
retor-titular adjunto do Departamento 
de Meio Ambiente da Ciesp; Filippe 
Augusto Vieira de Andrade, promotor 
de justiça da capital do Ministério Pú-
blico do estado de São Paulo; Rosana 
Vazoller, presidente em exercício do 
ISMB; Eduardo Lafraia, presidente do 
IE; Edemar de Souza Amorim, vice-pre-
sidente de Atividades Técnicas do IE; 
Aluizio de Barros Fagundes, relator do 
seminário; Fábio Cardinale Branco, re-
lator do seminário; Cristiano Kok, pre-
sidente da Engevix Engenharia, e Pau-
lo Ferreira, conselheiro do IE.

Autoridades, especialis-
tas e interessados no 
tema acompanharam 
de perto o seminário.

ra, conselheiro do Instituto de En-
genharia; Romildo de Oliveira 
Campelo, diretor-titular adjunto 
do Departamento de Meio Am-
biente do CIESP – Centro das In-
dústrias do Estado de São Paulo; 
Cristiano Kok, presidente da En-
gevix Engenharia; Marcelo Vespo-
li Takaoka, presidente da Y. Taka-
oka Empreendimentos.
O encontro foi transmitido ao 
vivo via internet, através do site 
www.ie.org.br com espaço para 
perguntas e respostas on-line. Re-
gistraram-se mais de 200 acessos 
ao longo da manhã. O conteúdo 
completo ficará, durante um ano, 
à disposição na videoteca do IE.

como propiciar ao setor produtivo 
uma agenda positiva que combine 
um controle necessário com cresci-
mento.
A iniciativa, que contou com públi-
co expressivo, foi estruturada em 
uma palestra sobre a legislação am-
biental e uma mesa de debates em 
torno de modelos adequados de 
desenvolvimento para o século XXI.
Participaram do evento Alaôr Caffé 
Alves, chefe do Departamento de 
Filosofia e Teoria Geral da Faculda-
de de Direito da Universidade de 
São Paulo; Filippe Augusto Vieira 
de Andrade, promotor de justiça 
da capital do Ministério Público do 
Estado de São Paulo; Paulo Ferrei-

Rosana Vazoller, 
presidente em exercício 

do Instituto Samuel 
Murgel Branco, expõe 

sua palestra.
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Marcos Cintra

Privatização sem preconceito

Marcos Cintra é doutor em 
Economia pela Universidade 

Harvard, professor titular e vice-
presidente da FGV, secretário das 

Finanças de S. B. do Campo/SP.

Artigo

Uma pesquisa publicada em 
26 de outubro no jornal “Va-

lor Econômico” mostrou que a 
privatização é rejeitada por 70% 
dos eleitores. Trata-se de uma la-
mentável constatação, e que 
pode ter sido decisiva no desfe-
cho da sucessão presidencial.
Infelizmente, a dinâmica eleito-
ral causou um grande desserviço 
ao país. Transformou a privatiza-
ção em palavra maldita, e refor-
çou na mente do brasileiro a 
crença equivocada de que cabe 
ao governo desempenhar fun-
ções mesmo que o livre mercado 
possa delas se desincumbir com 
maior eficiência. Tanto o PT como 
o PSDB passaram a impressão de 
que a privatização não gera be-
nefícios para a sociedade. Isto 
não é verdadeiro, mas impressio-
nou a opinião pública.
Além de gerar recursos para o 
governo, a privatização aumenta 
os investimentos, estimula a com-
petitividade, melhora a qualida-
de dos serviços oferecidos, evita 
o loteamento político de cargos, 
e reduz a corrupção e o tráfico de 
influência. Com certeza, os Delú-
bios e Marcos Valérios (aliás, 
onde andam esses esquecidos 
personagens?) teriam tido muito 
mais dificuldades no desempe-
nho de suas tenebrosas ativida-
des se a política de privatização 
tivesse tido prosseguimento no 
atual governo federal.

Vale lembrar alguns fatos.
O Programa Nacional de Desestati-
zação (PND) foi criado em 1990. O 
caso mais bem sucedido de privati-
zação foi o das telecomunicações. 
Entre 1990 e 2002, o setor foi res-
ponsável por um terço do resulta-
do de US$ 105,5 bilhões (receitas 
de vendas mais dívidas transferi-
das) do PND.
Desde 1998 o setor de telecomuni-
cações investiu mais de R$ 130 bi-
lhões. A quantidade de telefones 
fixos saltou de 20 milhões para 
mais de 42 milhões em meados de 
2006. No caso dos celulares a ex-
pansão, no mesmo período, foi de 
7,4 milhões de aparelhos para mais 
de 91 milhões. Os telefones públi-
cos mais do que dobraram e ultra-
passam a marca de 1,3 milhão de 
terminais. Na internet, o Brasil é 
atualmente o líder na América do 
Sul com 4,6 milhões de acessos, 
cerca de 6 vezes o registrado em 
2002.
Antes da privatização a oferta de 
linhas telefônicas era restrita, os 
custos eram exorbitantes e a espe-
ra era longa. Os mais pobres nem 
pensavam em possui-la. O merca-
do paralelo era pujante e abusivo.
Cumpre lembrar que, em outros 
setores, como o de energia elétrica 
a falta de uma boa regulamenta-

ção ainda limita seu desempe-
nho. É preciso retomar as trans-
ferências para empresas privadas 
do que ainda resta da produção 
e distribuição de energia sob 
controle do governo. Essa é uma 
questão que ainda precisa ser 
equacionada.
É necessário retomar sem cons-
trangimentos a discussão sobre a 
continuidade da desestatização. 
Seria oportuna a retomada da 
privatização como as dos bancos 
de Santa Catarina e do Piauí, e 
do IRB. E por que não dar início a 
um amplo debate sobre a privati-
zação dos grandes bancos esta-
tais, da Petrobrás, da Previdên-
cia, ou dos sistemas de transportes 
sobre trilho e de saneamento nas 
grandes capitais? Se forem tabus, 
que sejam desacreditados, e que 
se analise a conveniência, ou 
não, de sua privatização sem pre-
conceitos ou receios de patrulha-
mento ideológico.

Nota 5ª Conferência Internacional de Ônibus
A União Internacional de Transporte Público promoverá a 

5ª Conferência Internacional de Ônibus, em Bogotá - Colômbia, 
de 14 a 16 de fevereiro de 2007. O evento, que reunirá 

autoridades, operadores e empresários, abordará o tema 
“Sistemas de ônibus sem limites: sistemas de alta capacidade 

para o futuro, sistemas de ônibus atrativos, acessíveis, 
adaptados, ecológicos e rentáveis”. 

Informações: www.uitp.com/Events/2007/bogota/es/index.cfm 
ou pelo telefone (11) 3371-2295, com Camila Nastari.
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Engenheiro do Ano

Aos 55 anos, Ometto hoje é 
o maior produtor de açúcar 

de cana do mundo. Seus núme-
ros são extraordinários. De cada 
100 toneladas produzidas nas 
usinas do grupo Cosan, cerca de 
80 seguem de navio para países 
distantes. Hoje, as empresas de 
Ometto estão no epicentro de 
um dos mercados mais promis-
sores dos próximos anos – o de 
açúcar e álcool. Na última déca-
da, ele armou um conglomera-
do com 17 usinas. Em 2006 hou-
ve um aumento na capacidade 
de moagem da companhia em 
mais de 30%. Ometto conseguiu 
montar seu império por meio de 
alianças e seguidas aquisições de 
usinas. Foi o primeiro empresário 
do setor a negociar as ações de 
sua companhia na Bolsa de Valo-
res e também o primeiro a atrair 
o capital estrangeiro. 
Nascido em Piracicaba, no inte-
rior paulista, Rubens é neto de 
Pedro Ometto, o filho de um 
imigrante italiano que construiu 
a primeira usina do grupo, na ci-
dade de Barra Bonita, origem do 
império de canaviais. Diplomado 
em engenharia de produção pela 
Escola Politécnica da Universida-

de de São Paulo, ele começou sua 
carreira profissional como assessor 
da presidência do Unibanco e logo 
foi para o grupo Votorantim, no 
qual seria promovido aos 24 anos a 
diretor financeiro.  Em 1986, aos 36 
anos, passou a atuar nas empresas 
da família. 
Em entrevista ao Jornal do IE, Ru-
bens Ometto falou sobre os mo-
mentos marcantes de sua vida pro-
fissional, sobre engenharia, planos 
para o futuro e seus hobbies pre-
feridos.

Rubens Ometto 
Silveira Mello é 

o Engenheiro do Ano

Quais aspectos o senhor considera 
mais marcantes em sua carreira?
Meu primeiro emprego foi no Uni-
banco quando ainda estava na fa-
culdade. Nessa época José Ermírio 
de Moraes Filho, presidente da Vo-
torantim, me convidou para traba-
lhar no Grupo. Foi uma época mui-
to feliz e muito importante para a 
minha vida profissional.
Quando ingressei na Cosan, o setor 
sucroalcooleiro estava em crise e a 
Cosan também. Tive de pensar em 
como superar obstáculos. Tudo era 
controlado pelo governo e os em-
presários apenas produziam cana-
de-açúcar. Não havia estratégia 

Com a escolha de Rubens 
Ometto, o Instituto de 

Engenharia homenageia o 
empreendedorismo, a visão 

  empresarial, a modernidade 
   gerencial. Ele representa 

   o Brasil que cresce, 
   focado no futuro, no 

   desenvolvimento, 
   no país que pode 

     e dá certo.

empresarial. O desafio era reduzir 
custos e trazer rentabilidade. Era 
preciso desenvolver alternativas, 
mas o mercado era resistente. Per-
cebi como era nociva a interferên-
cia do governo e comecei a ques-
tionar algumas práticas. Também 
foi a Cosan a primeira companhia a 
fazer uma exportação privada de 
açúcar, em 1988. A concorrência 
ainda tentou impedir, mas conse-
guimos e hoje todo o setor ganha 
com isso. Mais recentemente, fo-
mos pioneiros novamente ao in-
gressar no Novo Mercado da Boves-
pa. A Cosan é a primeira companhia 
do setor a realizar uma oferta pú-
blica de ações.
 
Ao iniciar a trajetória profissional, 
o senhor já tinha em mente assu-
mir a direção do grupo Cosan?
Não, pelo contrário. Estava total-
mente envolvido com o Unibanco 
e com a Votorantim enquanto tra-
balhei lá. A vinda para a Cosan 
ocorreu em 1981 e foi condiciona-
da a um acordo de acionistas que 
permitia que eu tivesse autonomia 
na gestão da companhia, sem in-
terferência familiar. A profissiona-
lização da companhia era determi-
nante para aceitar.
 
Como o senhor definiria o empre-
sário Rubens Ometto? Qual é a sua 
fórmula de sucesso?
Fui uma criança muito responsável 
desde cedo. Gostava de aprender e 
tive uma grande vantagem, tinha 
prazer em estudar e praticar ativi-
dades que estimulassem minha 
concentração, lógica e racionalida-
de. Estes fatores me deram segu-
rança para buscar oportunidades 
que agregaram muito pessoal e 
profissionalmente. Acredito que a 
fórmula é ter determinação. Ado-
ro o que faço, tenho prazer 
com o meu trabalho.
 
A que o senhor atribui 
a expansão do agro-
negócio no país?
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O  Brasil é um país privilegiado. Uma 
das maiores extensões de terra agri-
culturável, clima favorável, mão-de-
obra qualificada e empreendedora. 
Acredito que a expansão do agro-
negócio é decorrente do enten-
dimento dos empreendedores da 
necessidade de se buscar recursos 
próprios, sem depender de subsí-
dios e do controle do governo.
 
Quais as principais realizações do 
grupo Cosan?
O crescimento de uma empresa 
passa por um processo decisório ra-
cional, baseado na profissionaliza-
ção. Aprendi que para dar continui-
dade ao crescimento era preciso 
delegar e para delegar bem é preci-
so profissionalizar. O segundo pas-
so era buscar capital, então fomos a 
primeira empresa do setor a lançar 
ações no mercado de capitais. Hoje 
a companhia está listada no Novo 
Mercado, nível mais alto de gover-
nança corporativa. Em outra frente, 
firmamos parcerias estratégicas 
com a Tereos, a Sucden e a Kuok, 
além de investirmos permanente-
mente em pesquisa e desenvolvi-
mento por meio do Centro de Tec-
nologia Canavieira e da Canavialis.
 
E os próximos passos?
O próximo passo é posicionar a Co-
san como um player comercial pre-
sente no mundo inteiro. Mas como 
vamos fazer isso, não posso contar.
 
Exemplo de crescimento, a Cosan é 
prova de que é possível crescer – e 
bem – no Brasil?
Sim. Sem dúvida é. Mostra 
que é preciso 

estar atento ao mercado - tanto às 
oportunidades que ele oferece 
quanto a mudanças necessárias.   
 
Em um setor tradicionalmente 
marcado pela acomodação típica 
de negócios que, por décadas, fo-
ram tutelados pelo estado, o se-
nhor injetou modernidade geren-
cial. Foi tranqüilo esse processo?
Mudanças sempre precisam de 
tempo e não costumam ser tran-
qüilas. Certamente o setor sucroal-
cooleiro não teria chegado aonde 
chegou se ainda houvesse a inter-
ferência do governo federal. O go-
verno precisa se preocupar com 
saúde, escola, saneamento básico. 
Acredito na livre iniciativa.
 
Como senhor combina a intensa 
atividade profissional com sua 
vida privada?
Para mim é muito fácil. Aproveito 
muito bem o meu tempo com 
aquilo de que mais 

gosto: minha família, meu traba-
lho e minhas atividades de lazer. 
 
Nos momentos de lazer, o que o 
senhor mais gosta de fazer?
Gosto de ficar com a minha famí-
lia. Também pratico esporte, jogo 
golfe e tênis e assisto novelas.
 
O que significa para o senhor o 
título de Eminente Engenheiro 
do Ano?
 Receber esse prêmio, que é con-
cedido para uma única pessoa 
por ano dentre tantos engenhei-
ros de destaque no país, é uma 
honra muito grande. Nasci enge-
nheiro, penso como engenheiro. 
Fico muito feliz de fazer parte 
deste grupo tão restrito de pro-
fissionais que receberam esse 
prêmio. Tenho muito orgulho da 
minha profissão.

“Certamente o setor 
sucroalcooleiro não 
teria chegado onde 

chegou se ainda 
houvesse a interferên-
cia do governo federal. 

O governo precisa se 
preocupar com saúde, 
escola, saneamento 
básico. Acredito na 

livre iniciativa”

“O crescimento de uma empresa passa por um 
processo decisório racional, baseado na 
profissionalização. Aprendi que para dar 

continuidade ao crescimento era preciso delegar 
e para delegar bem é preciso profissionalizar”
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A recente disputa presidencial, especialmente no 2º turno, 
terminou dominada por críticas feitas pela campanha do 

candidato à reeleição, o presidente Lula, ao programa de 
privatizações promovido por seu antecessor, Fernando 

Henrique Cardoso. E tais críticas foram articuladas com a 
ampla difusão de notícias de que uma vitória do candidato 
tucano-pefelista Geraldo Alckmin levaria, com a retomada 

do referido programa, à demissão dos empregados das 
estatais e dos bancos públicos e à queda de salários e 

benefícios do funcionalismo em geral.
O que, na sua opinião, representaram, de verdade, as 

privatizações da CSN, da Cosipa, da Embraer, da Vale do Rio 
Doce, do sistema de telefonia e a concessão de estradas? 
O país e a sociedade ganharam ou perderam com elas?

Estatais e 
desenvolvimento

 
Nivaldo Santana

 

Desenvolvimento. Esta é a pa-
lavra chave para o país. O 

Brasil precisa de um novo projeto 
nacional de desenvolvimento, 
com valorização do trabalho, ge-
ração de emprego e distribuição 
de renda.
No período de 1930 a 1980, o 
Brasil teve um crescimento médio 
de 6% ao ano. Do pós-guerra até 
1965, o país cresceu mais do que 
o Japão. O modelo de crescimen-
to se apoiou na:
1) Intervenção do Estado em se-
tores estratégicos, fortalecimen-
to das empresas estatais, forma-
ção de pessoal qualificado, 
desenvolvimento dos institutos 
de pesquisa, órgãos de planeja-
mento e bancos de fomento;
2) Política de substituição de im-
portações, privilegiando o merca-
do interno;
3) Formação de poupança inter-
na centralizada, baseada, inicial-
mente, em recursos provenientes 
da exportação do café.
Nesse período o Brasil se indus-
trializou, se urbanizou e se tor-

nou a oitava economia do mundo. 
Houve também, como afirmam al-
guns estudiosos, um fenômeno 
chamado de mobilidade social as-
cendente. A partir de 1980, toda-
via,  o país parou de crescer. O Es-
tado perdeu a capacidade de 
investir. Com isso, aumentaram as 
desigualdades, o desemprego e a 
retração econômica.
A opção adotada nos anos 90 foi o 
neoliberalismo - caminho para su-
perar o esgotamento do nacional-
desenvolvimentismo. 

Opinião

Um dos fundamentos dessa estra-
tégia foi a política de privatização.
O país privatizou os setores de te-
lecomunicações, elétrico, siderúr-
gico, entre outros. Os  preços dos 
leilões foram aviltados, os dos  
ágios, manipulados. Os principais 
beneficiários foram grupos priva-
dos estrangeiros. Na época, o BN-
DES financiou as  privatizações, 
usando dinheiro público para privi-

legiar particulares. Esses processos 
foram precedidos ou seguidos de 
demissões, rebaixamento salarial e 
cortes de benefícios.
A conseqüência mais grave foi a 
grande desnacionalização da eco-
nomia brasileira. As privatizações 
retiraram do país alavancas vitais 
para o desenvolvimento e reconfi-
guraram o Estado nacional.
O capital estrangeiro passa a ser 
preponderante na economia, sem 
criar planta produtiva nova. O 
exemplo mais dramático da priva-
tização foi o racionamento da 
energia elétrica no país - o conhe-
cido apagão.
Mesmo a privatização da telefonia 
teve um alto custo social. Em 1997, 
antes da privatização, o pulso cus-
tava três centavos. Hoje, está em 
média quinze centavos, um au-
mento de 400%! O sistema público 
cobrava R$ 0,44 pela disponibilida-
de e manutenção do terminal tele-
fônico, incluindo franquia de 90 
pulsos. Hoje, sem tirar o fone do 
gancho, o usuário é obrigado a pa-
gar R$ 37,00 pela assinatura básica.
Com isso, a inadimplência já provo-
cou a desabilitação de onze mi-
lhões de linhas. Por último, cabe 
lembrar que a expansão da rede, 
entre 1998 e 2001, ao custo de seis 
bilhões de dólares, foi bancada 

“Na verdade, a 
privatização foi um ótimo 
negócio apenas para os 

novos proprietários. Para 
o país os resultados são, 

em geral, negativos” 
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pelo BNDES. Na verdade, a privati-
zação foi um ótimo negócio ape-
nas para os novos proprietários. 
Para o país os resultados são, em 
geral, negativos.  Para crescer, o 
país precisa de planejamento, não 
pode ficar refém do mercado. Para 
tanto, o Estado precisa se apoiar 
em empresas como o BNDES, a Pe-
trobras, o Banco do Brasil e outras 
estatais estratégicas. Essas estatais, 
pelo seu peso, podem direcionar os 
investimentos de acordo com os 
objetivos da nação.
Dizer que as empresas estatais são 
ineficientes, vítimas de ingerên-
cias dos governantes de plantão 
ou cabides de emprego é, quando 
muito, um discurso ideológico que 
tenta desqualificar a importância 
dessas empresas.
Como todas as empresas, as esta-
tais precisam evoluir e ter métodos 
modernos de gestão. Mas há uma 
distância abissal entre isso e a re-
ceita única do neoliberalismo - a  
pura e simples privatização. 

O debate eleitoral trouxe nova-
mente à tona a questão das 

privatizações. Um debate de frases 
emocionais e vazio de conteúdo.
O processo de privatização, ocorri-
do nos anos 1990, foi um dos mais 
importantes impulsionadores do 
crescimento e da modernização 
do País, bem como da inclusão so-
cial. Para não mencionar outros 
aspectos, como respeito ao meio 
ambiente, inovação tecnológica 
e aumento da 
concorrência e 
da qualidade 
de produtos e 
serviços - forta-
lecendo o papel 
do consumidor 
e a redução de 
preços.
Em diversos ca-
sos, como nos 
da Companhia Siderúrgica Nacional 
(CSN) e da Embraer, o Estado, por 
meio do Tesouro Nacional, deixou 
de custear empresas deficitárias 
e até pré-falimentares, liberando 
recursos para funções realmente 
públicas, como segurança, saúde e 
educação. Ademais, as empresas, 
então inadimplentes com os Fiscos, 

fornecedores e empregados, pas-
saram a gerar lucros expressivos 
e a recolher regularmente impos-
tos e contribuições, reforçando 
os recursos para o setor público. 
Para ilustrar, o prejuízo consoli-
dado das empresas siderúrgicas 
em 1992 foi de US$ 260 milhões, 
enquanto seu lucro consolidado 
em 2005 foi de US$ 4 bilhões.
A Vale do Rio Doce, que tinha 
11 mil funcionários em 1997, em 

2006 tem 44 
mil emprega-
dos diretos e 
93 mil indi-
retos. Além 
disso, seus in-
vestimentos 
poderão criar 
mais 33 mil 
empregos di-
retos entre 

2005 e 2010, além do mesmo 
número de empregos indiretos, 
ou seja, 66 mil novos empregos. 
Os postos de trabalho no setor 
de telecomunicações, inferiores 
a 200 mil antes de 2000, hoje ul-
trapassam os 300 mil. Do ponto 
de vista da inclusão social, o caso 
das telecomunicações é único 

Maria Silvia Bastos Marques

Nivaldo Santana é 
deputado estadual, líder do 
PCdoB na Assembléia 
Legislativa de São Paulo.

Privatização - a verdade dos números 

 
“A Vale do Rio Doce, que 

tinha, antes da privatização, 
11 mil funcionários em 1997, 

em 2006 tem 44 mil 
empregados diretos e 

93 mil indiretos”



O preenchimento da Anotação 
de Responsabilidade Técnica 
(ART) permite destinar 10% do 
valor à entidade de classe de 
sua preferência. Ao preencher 
o campo 31 com o número 066, 

o profissional estará automaticamente fazendo 
sua contribuição ao Instituto de Engenharia e, 
ajudando-o, assim, a manter seu trabalho: pro-
mover a engenharia, em benefício do desenvol-
vimento e da qualidade de vida da sociedade. 
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Opinião

 
 Gestão de um Pequeno Empreendi-

mento - Como fazer uma casa de 70 m² 
- 5 a 8 de dezembro, das 9h às 18h.
Objetivo: transmitir novos conceitos cons-
trutivos e de projeto na construção civil.
Palestrante: Eristal Del Carlo, com experi-
ência em projeto, gerenciamento e execu-
ção de obras e membro do FIB - Federation 
Internationale du Beton, Comissão 5.3.2 - 
Maintenance and Reabilitation Methods, 
Materials and Systems. O preço será de R$ 
700,00 para os sócios do IE e de R$ 900,00 
para os não-sócios.

Visita Técnica 

No dia 5 de dezembro, das 7h às 12h30, o Instituto de Enge-
nharia promoverá uma visita técnica às instalações da Infraero 
– Aeroporto de Cumbica. Para as despesas operacionais de 
transporte e logística, será cobrada a taxa de R$ 30,00 para 
sócios do IE e estudantes de engenharia e R$ 50,00 para não-
sócios. Mais informações pelo telefone (11) 5574-7766 – ramal 
220 ou pelo site www.ie.org.br.

no mundo. Em menos de uma 
década se reverteu um quadro 
pré-histórico em que para ter um 
telefone era preciso pagar uma 
assinatura durante cerca de cinco 
anos, sem a garantia de ter a tão 
sonhada linha. Hoje os serviços de 
telecomunicações (fixo, móvel, 
TV por assinatura e banda lar-
ga) são prestados a 141 milhões 
de brasileiros. A base de clientes 
de telefones celulares cresceu 
mais de 1.300%, de 7 milhões em 
1998, para cerca de 100 milhões 
atualmente. 
Ainda mais importante: desse to-
tal, 60 milhões são das classes C, 
D e E. Como essa população não 
tinha acesso a esses serviços, tem-
se o maior instrumento de inclu-
são social já visto neste país. Em 
relação ao acesso fixo ou celular 

nas residências, em 1998 apenas 
32% tinham acesso aos serviços. Em 
2005, 72% dos domicílios já desfru-
tavam esses serviços - um espetacu-
lar aumento de 124%.
A maior competição e concorrên-
cia, com a vinda de novas empre-
sas para investir e operar no País, 
e a competição entre empresas 
privatizadas, como na siderurgia 
e nas telecomunicações, antes sob 
o guarda-chuva de cartéis estatais 
(Siderbrás e Telebrás), fortaleceram 
o papel do consumidor e reduziram 
preços de produtos e serviços. Tudo 
isto aliado a um inequívoco aumen-
to na qualidade de ambos.
Muito mais pode ser dito sobre os 
aspectos positivos das privatiza-
ções. Como em relação aos bancos 
estaduais, antigos fomentadores de 
déficit público e inflação, e à contri-

buição das empresas privatizadas 
às exportações. Mas o que cabe 
perguntar é por que, no debate 
eleitoral, oportunidade ímpar 
para a discussão dos problemas 
nacionais, não se discutiu a fun-
do a - esta, sim - indesejada pri-
vatização dos serviços essenciais à 
população, como saúde, seguran-
ça e educação. Debate inadiável 
num país em que apenas a popu-
lação de alta renda tem acesso 
a serviços de qualidade, ficando 
as classes menos favorecidas des-
guarnecidas e sem esperança.

Maria Silvia Bastos Marques 
foi diretora financeira do BNDES, 
secretária de Fazenda da 
cidade do Rio de Janeiro e 
presidente da CSN

Cursos

Apóie o IE no campo 31 da ART Questão ambiental

Cada vez mais a questão ambiental vem 
ganhando espaço no cotidiano dos cida-
dãos. Prova disso, está no aumento signi-
ficativo da procura por cursos de capaci-
tação. Com o objetivo de formar esses 
profissionais para atuarem na área de En-
genharia Sanitária e Ambiental, a ABES/
SP abriu inscrições, com desconto para só-
cios do Instituto de Engenharia, para no-

vos cursos extensivos: Tratamento de lodos de estações de 
tratamento de água (ETA’s) e estações de tratamento de es-
gotos (ETE’s); tratamento de águas de abastecimento; reuso 
e o uso racional da água na indústria e tratamento de esgo-
tos sanitários. Os cursos serão realizados mediante número 
mínimo de participantes. Informações e inscrições pelo tele-
fone: (11) 3814-1872 ou www.abes-sp.org.br.
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Cientista social, doutor em 
geografia humana pela USP 

e editor do boletim Mundo - Ge-
ografia e Política Internacional, 
Demétrio Magnoli, em entrevis-
ta ao Jornal do IE, fala sobre o 
atual quadro político, privatiza-
ção, economia e perspectivas 
para o segundo mandato do 
presidente Lula.

 
Como o senhor analisa a reeleição 
do presidente Lula, apesar dos 
escândalos que afetaram seu go-
verno?

Lula conseguiu a reeleição devido 
à conjunção dos efeitos de seus 
programas sociais com uma brutal 
incompetência política da oposi-
ção. O primeiro turno foi na verda-
de um plebiscito, no qual uma 
maioria de 52% disse “não” ao go-
verno Lula, essencialmente como 
reação aos sistemáticos ataques às 
instituições públicas e ao equilíbrio 
de poderes da democracia perpe-
trados pela máquina política lulis-
ta. No segundo turno, o candidato 
oposicionista não conseguiu apa-
recer como representante desse 
sentimento majoritário, o que per-
mitiu a vitória do presidente.

 
Qual a explicação para a derrota 
tão elástica sofrida pelo candida-
to tucano Geraldo Alckmin?

Alckmin não apresentou uma pla-
taforma política alternativa ao go-
verno Lula. No segundo turno, 
confrontado com os ataques de 
Lula às privatizações, nem sequer 
fez a defesa do governo FHC. A 
perspectiva crítica do candidato 
oposicionista ficou praticamente 
circunscrita à “gestão” e sua pro-
posta de um “choque de gestão” 
faz crer que os problemas do Brasil 
são os de uma empresa mal admi-
nistrada. Mas o Brasil é uma nação, 
não uma empresa, e estava à pro-
cura de um estadista, não de um 
gerente.
 
Quais as perspectivas do segundo 
mandato do presidente Lula no 
plano da economia? Prevalecerá a 

retórica estatizante da 
campanha ou o realismo 
da “era Palocci”, cami-
nhando para reformas ca-
pazes de propiciar cresci-
mento efetivo?

A retórica estatizante é só 
isso: discurso de campa-
nha. Tudo indica que o se-
gundo mandato oferecerá 
mais do mesmo, ou seja, 
uma ortodoxia econômica 
de tipo financista, que 
bloqueia o crescimento 
pois não encontra a saída 
da armadilha dos juros re-
ais estratosféricos. O mer-
cado financeiro continua-
rá satisfeito com o governo 
“de esquerda”.

 
E no plano político propriamente 
dito? O presidente será capaz de 
montar uma base consistente de 
apoio no Congresso ou repetirá o 
expediente do “mensalão”, e será 
deixado à margem ou responsabi-
lizado por alguns dos escândalos 
que envolveram seus governo e 
partido ao longo do primeiro 
mandato, no desdobramento dos 
vários processos em curso?

A base parlamentar do segundo 
mandato organiza-se em torno da 
adesão do PMDB e dos governado-
res. Isso significa que é, novamen-
te, uma base sem compromissos 
políticos mas com pantagruélico 
apetite fisiológico. Assistiremos às 
brigas de foice pelo controle de 
fragmentos da máquina pública e 
das estatais, com seu cortejo tradi-
cional de corrupção. Além da cor-
rupção tradicional, imagino que a 

Entrevista

“A retórica estatizante é só isso: discurso 
de campanha. Tudo indica que o segundo 

mandato oferecerá mais do mesmo, ou seja, uma 
ortodoxia econômica de tipo financista, que 
bloqueia o crescimento pois não encontra 

a saída da armadilha dos juros 
reais estratosféricos”

Demétrio 
Magnoli:

“O governo mantém 
compromissos óbvios 
com os beneficiários 

da estagnação 
econômica: o setor 
financeiro e a elite 
político-burocrática 

parasitária”



tou na política e o Norte/Nordeste, 
nos programas sociais. Também é 
verdade que o Bolsa-Família é um 
instrumento poderoso de fabrica-
ção de clientelas eleitorais. Mas é 
preciso entender que o voto em 
Lula no Norte/Nordeste reflete a 
vontade do eleitorado pobre de se 
libertar do mandonismo local, do 
coronelismo municipal, com os 
seus esquemas tradicionais de 
“voto de cabresto”. O eleitor esco-
lheu um pai-patrão distante, ins-

talado em Brasília, quase impesso-
al, ao coronel local com seus 
“derrames de dentaduras”. Por 
paradoxal que isso pareça, esses 
eleitores votaram na cidadania, 
como os do Centro-Sul, mas a in-
terpretaram à luz de circunstân-
cias históricas e sociais muito mais 
difíceis.
 
Com o patamar atingido 
pelas despesas de custeio 
e pelo crescente déficit da 
Previdência, e tendo em 
vista a carga tributária já 
exarcebada, o senhor 
considera possível que o 
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máquina clandestina lulo-petista 
continuará a agir no subterrâneo, 
produzindo escândalos heterodo-
xos semelhantes aos que marcaram 
o primeiro mandato.
 
Em entrevista a um dos principais 
jornais do país, o marqueteiro da 
campanha do presidente Lula ad-
mitiu que o sucesso da campanha 
petista, no segundo turno, deveu-
se ao erro dos tucanos ao não de-
fenderem os pontos positivos do 
programa de privatização do go-
verno FHC. O senhor concorda? 
Caso isso seja verdade, não seria 
uma irresponsabilidade alimentar 
no eleitorado uma visão precon-
ceituosa e deturpada sobre o 
tema?

Não é possível exagerar a incompe-
tência e irresponsabilidade políti-
cas de Alckmin no segundo turno. 
Ao se recusar a fazer a defesa das 
privatizações – e, inclusive, posar 
de “campeão do estatismo” – o 
candidato oposicionista colaborou 
com o discurso hipócrita de Lula, 
que não pratica o estatismo mas o 
transforma em instrumento de de-
seducação política do eleitorado.
 
Com o acirramento do debate elei-
toral, alguns especialistas mani-
festaram restrições à difusão da 
idéia de que há dois Brasis, “uma 
divisão entre ricos e pobres, entre 
São Paulo e  os demais estados do 
país”. Finalizada a eleição, como o 
senhor vê essa questão?

Critiquei o simplismo dessa idéia 
em artigo publicado no suplemen-
to “Aliás” de O Estado de S. Paulo, 
uma semana após o segundo tur-
no. É verdade que o Centro-Sul vo-

governo Lula possa promover a 
expansão dos investimentos pú-
blicos em infra-estrutura que está 
prometendo?

Não. O Estado brasileiro precisa se 
reinventar, e com isso promover 
uma revolução no seu próprio fi-
nanciamento, como condição para 
promover os investimentos públi-
cos em infra-estrutura que são in-
dispensáveis e prementes.
 
Que medidas, ações ou progra-
mas, na visão do senhor, precisão 
ser adotados, no segundo man-
dado do presidente Lula, para que 
de fato se processe um salto do 
crescimento do PIB?

Creio que seria preciso romper a 
armadilha dos juros altos, o que 
exige medidas macroeconômicas 
ousadas no câmbio, no comércio 
externo e no controle dos fluxos de 
capitais estrangeiros. Esse progra-
ma só teria sentido se combinado 
com profundas desonerações tri-
butárias, para estimular o investi-
mento produtivo, o que exige uma 
reforma administrativa radical. 
Finalmente, há um conjunto de 
medidas microeconômicas urgen-
tes, destinadas a reduzir os custos 
jurídicos e burocráticos que emper-
ram o investimento produtivo. Esse 
governo não fará nada disso, pois 
mantém compromissos óbvios com 

os beneficiários da es-
tagnação econômica: 
o setor financeiro e a 
elite político-burocrá-
tica parasitária.

Entrevista

“Ao se recusar a 
fazer a defesa das 

privatizações o 
candidato oposicionista 

colaborou com o 
discurso hipócrita de 
Lula, que não pratica  
o estatismo, mas o 

transforma em 
instrumento de 

deseducação política 
do eleitorado”
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Cultura&Lazer

Capacidade de definir o que poderá acontecer no fu-
turo é o grande sonho do homem.
Racionalizando o núcleo matemático do conceito de 
risco, essa obra revela a geometria e princípios mate-
máticos que formulam o futuro.
O objetivo desse livro é mostrar passo a passo, através 
da história, como foi construído experimentalmente o 
núcleo matemático do conceito de risco, que é o nú-
cleo das probabilidades, e propor a sua complementa-
ção com a parte lógica, ou seja, racionalizar o núcleo 
matemático da teoria das probabilidades, o que irá 
permitir a introdução de nova metodologia nos pro-
cessos decisórios.

livros

O projeto Quinta Erudita do Instituto de Engenharia apresen-
tará, no dia 30 de novembro, às 20h30, o Grupo Quaderna.

Formado por músicos cujo interesse  permeia a música antiga 
européia e as influências espanholas, lusitanas e africanas na 
formação da música nacional popular e erudita, o Grupo Qua-
derna ocupa-se em manter vivas as tradições culturais e trazer à 
tona os processos que consolidaram as diversas formas e estilos 
musicais através do mundo.

Fazem parte do grupo Rosemeire Moreira
(soprano), Tiago Pinheiro (tenor), Marilia 
Macedo (flautas doces) e Guilherme de 
Camargo (cordas dedilhadas).

No programa: 
Antônio José da Silva; Joaquim Manoel 
de Câmara; Marcos Portugal; Tomás 
Antonio Gonzaga; Lundu  Cândido 
Inácio da Silva; J. F. Leal; Marcos 
Portugal; Antonio da Silva Leite. 

Os convites estão à venda na Secretaria 
Geral do IE.
Mais informações  (11) 5574-7766 - 
ramal 233.

Teoria das Probabilidades 
- Aleae Geometria 
Principia Mathematica
Teoria dos Jogos – O futuro 
administrando o presente
Renato Gianella
Editora Mandacaru
113 páginas - R$ 20,00

músicaGrupo Quaderna é atração na Quinta Erudita

A praticidade e a objetividade são características es-
senciais desta obra que analisa os principais equipa-
mentos e sistemas da automação industrial e que en-
sina estudantes de engenharia, tecnologia, 
integradores e profissionais de aplicação e de desen-
volvimento a integrar, dimensionar e até projetar pe-
quenas plantas fabris. 
Com exercícios práticos e experiências reais em cam-
po, destaca os conceitos de manufatura e processos 
contínuos, a estrutura e funções lógicas do CLP, pro-
gramação, acionamento de motores elétricos, senso-
res industriais, robôs e máquinas com comando numé-
rico computadorizado.

Automação Industrial – 
Controle do movimento e 

processos contínuos
Alexandre Capelli

Editora Érica
240 páginas - R$ 63,00

Guilherme de Camargo e Marilia Macedo

Rosemeire Moreira

Tiago Pinheiro



Cultura&Lazer crônica
Em janeiro de 1996, num dos 

cursos que fiz no Japão, re-
solvi conhecer Nikko.
Nikko é uma simpática cidadezi-
nha nas montanhas, a noroeste 
de Tóquio, a uns 290 km da ca-
pital. Ela ficou famosa, pois lá 
foi enterrado um dos famosos 
“Shoguns” japoneses (espécie 
de imperador da era feudal) que 
inspirou o escritor James Clavell 
a escrever seu livro “Shogun” e 
que acabou virando filme.
Madruguei no domingo e tive a 
adesão do companheiro Fuku-
da, que fazia o mesmo curso.
Pegamos o trem e chegamos em 
Nikko  às 10h da manhã. Conhe-
cemos a vila e comemos um 
belo peixe (assado!) a beira do 
lago. Tínhamos a vila a nossos 
pés pois caia uma neve inces-
sante que espantara os turistas, 
mas não dois friorentos brasilei-
ros que não sabiam se um dia 
poderiam voltar lá... 
Sentamos no ponto de ônibus 
para ir até o templo budista 
onde estava a lápide do shogun 
mas logo um táxi nos propôs 
que subíssemos a montanha 
pelo preço do coletivo. No ca-
minho, no meio da neve, maca-
cos brancos parecidos com os 
nossos bugios pediam amen-
doim pulando no táxi... A paisa-
gem descortinava-se no vale, 
embaixo, de uma beleza ímpar.
Chegando vimos a Keggon Falls 
a mais alta do Japão, com 96m 
(em Brotas o Saltão tem 80 e a 
Fumaça, na Bahia, tem 390m) 
mas com uma beleza fulguran-
te: seu véu totalmente congela-
do, 96m de lâmina curva de 
gelo! Inesquecível....
Fomos então ao templo budista 

onde apenas um senhor (talvez 
monge) orava perto de algo que 
soltava fumaça.
Na visita procurei o estábulo com 
o frontão com a famosa inscrição 
dos três macaquinhos, um com as 
mãos nos olhos, outro nos ouvi-
dos e outro na boca. 
Admirei-me de que uma simples 
inscrição de madeira lavada  e 
que não media mais que 1,00m X 
0,30m houvesse percorrido o 
mundo. Tentei então certificar-
me com o senhor, que já havia 

parado de orar e nos olhava. Per-
guntei se havia outra tábua com 
os macacos. Ele me disse que não 
e perguntou-me de onde éramos. 
Ao saber que vínhamos do Brasil 
espantou-se que conhecêssemos 
a inscrição. E, em seguida, quis sa-
ber se entendíamos o seu signifi-
cado e porque me espantara com 
a sua “pequenez”. Tentei expli-
car-lhe que no Brasil tinha um 
sentido ”esperto” de “não vi 
nada, não escutei nada e não falei 
nada”.
O “monge” riu e disse que o sen-
tido da inscrição não comportava 
tal “passividade” mas era repleta 
de fortes ações para se viver bem..

E disse: “é pequena mas se o se-
nhor segui-la mudará sua vida”.
E explicou, pausadamente, que 
era uma espécie de resumo da 
boa conduta, no olhar budista.
Disse que sempre podemos, e 
devemos, evitar julgamentos e 
que sempre a vida apresenta 
um lado bom e um lado ruim. E 
nós podemos escolher! Ou seja, 
o macaco com as mãos nos ouvi-
dos significa: “não dê ouvidos 
ao mal, só ouça o bem!”, as 
mãos na boca: “nunca propa-

gue o mal, só o bem” e as 
mãos nos olhos lembravam :  
“não veja o mal, procure en-
xergar sempre o bem”...
Fiquei pensando enquanto o 
“monge” se recolhia com si-
lenciosa reverência. Pura 
verdade o que me dissera...
Como os três macacos aqui 
chegaram com essa versão 
“malandra” após volta ao 
mundo?
No trem, voltando a Tóquio, 
pensei muito no real sentido 
dos três macacos, admirado 

de como uma simples inscrição 
na madeira poderia ser  tão po-
derosa...
Hoje, 10 anos pós-Nikko, todo o 
Natal procuro, na Liberdade, os 
três macaquinhos para presen-
tear amigos que estão “buscan-
do” e que querem passar por 
aqui “fazendo a diferença”.
Assim, já que estamos em época 
natalina, desejo aos amigos do 
IE, e aos que lerem essa singela 
crônica, que meditem nos três 
significados da lenda japonesa. 
E, melhor ainda, que ponham-
nos em prática em seu cotidia-
no. Feliz Natal a todos e...com 
os três macacos.

Os três macacos 

Nestor Tupinambá
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