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APRESENTAÇÃO
Com o objetivo de manter a transparência, o Instituto de Engenharia
traz para seus associados, aos membros dos Conselhos Deliberativo
e Consultivo, diretoria e ao público em geral, um panorama de suas
atividades no ano de 2020.
O relatório traz as realizações do nosso corpo administrativo,
técnico, de comunicação e de relações sociais, sempre
acompanhado de novas metas e melhoria contínua de suas
atividades.
O Instituto de Engenharia está sempre aberto para que novas
pessoas possam trazer seus conhecimentos e força de trabalho.
Venha se juntar a nós!

Inspiramos os profissionais de Engenharia a exercerem sua
cidadania para desenvolver um trabalho de alta qualidade, com o
objetivo de construirmos juntos um País melhor

Boa Leitura!

Envie-nos seus comentários, dúvidas, sugestões ou críticas para o e-mail
secretaria@iengenharia.org.br para que possamos aprimorar nosso Relatório a
cada ano.
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MISSÃO
O Instituto de Engenharia tem como missão promover a Engenharia em benefício do
desenvolvimento e da qualidade de vida da sociedade.
Realiza essa missão por meio dos seguintes objetivos:
– Defesa do interesse público;
– Evolução da Engenharia e o desenvolvimento científico e tecnológico do País;
– Valorização da profissão de Engenheiro;
– Defesa, preservação e conservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento
sustentável, assim como do desenvolvimento econômico, cultural e social e combate à
pobreza;
– Preservação da ética profissional;
– Aprimoramento educacional, profissional e cultural dos engenheiros;
– Estímulo ao congraçamento dos associados, por meio de atividades educacionais e
culturais, de lazer e desportivas;
Suas ações estão dirigidas:
– à comunidade em geral, aos órgãos públicos e às organizações não governamentais;
– às empresas do setor industrial, comercial, cultural e de serviços;
– à Engenharia, aos engenheiros e aos profissionais de nível superior em geral;
– aos institutos de pesquisas e às escolas de Engenharia e aos estudantes de Engenharia.

.

VISÃO
Ser referência nacional em relação à excelência da Engenharia e ao
desenvolvimento do Brasil

VALORES
• Cidadania
• Competência
• Compromisso
• Ética
• Responsabilidade Social e Ambiental
• Transparência
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
DIRETORIA EXECUTIVA
Eduardo Ferreira Lafraia – Presidente
Arlindo Virgílio Machado Moura – Vice-presidente de Administração e Finanças
Jerônimo Cabral Pereira Fagundes Neto – Vice-presidente de Atividades Técnicas
Ricardo Kenzo Motomatsu – Vice-presidente de Relações Externas
Miriana Pereira Marques – Vice-presidente de Assuntos Internos e Associativos
João Ernesto Figueiredo – 1º Diretor-Financeiro
Fernando Bertoldi Correa – 2º Diretor-Financeiro
Ivan Metran Whately – 1º Diretor-Secretário
Alfredo Cunha – 2º Diretor-Secretário
George Paulus Pereira Dias – Diretor de Comunicação

CONSELHO DELIBERATIVO
Eduardo Ferreira Lafraia – Presidente
Tatiana Lourenço Machado – Secretário
Alfredo Eugenio Birman
Alfredo Mário Savelli
Angelo Sebastião Zanini
Antonio Maria Claret Reis de Andrade
Beatriz Vidigal Xavier da Silveira Rosa
Carlos Cotta Rodrigues
Carlos Pereira de Magalhães Neto
Cláudio Amaury Dall’Acqua
Fernando Brecheret
Flávia Bartkevicius Cruz
Francisco Armando Noschang Christovam
George Paulus Pereira Dias
Habib Georges Jarrouge Neto
João Baptista Rebello Machado
José Eduardo Frascá Poyares Jardim
José Roberto Bernasconi
Lawrence Chung Koo
Luiz Felipe Proost de Souza
Marcelo Rozenberg
Marcos de Carvalho Geribello
Marcos Moliterno
Odécio Braga de Louredo Filho
Rafael Timerman
Ricardo Henrique de Araújo Imamura
Roberto Bartolomeu Berkes
Rodrigo de Freitas Borges Fonseca
Rui Arruda Camargo
Tatiana Lourenço Machado
Vicente Abate
Vitor Marques
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CONSELHO CONSULTIVO
André Steagall Gertsenchtein – Presidente
Victor Brecheret Filho – Vice-presidente
Permínio Alves Maia de Amorim Neto – Secretário
Adolfo Bolivar Savelli
Alberto Pereira Rodrigues
Alfredo Mário Savelli
Alfredo Petrilli Junior
Amândio Martins
André Steagall Gertsenchtein
Angelo Sebastião Zanini
Antonio Galvão Alvares de Abreu
Antonio Hélio Guerra Vieira
Arlindo Virgilio Machado Moura
Camil Eid
Carlos Cotta Rodrigues
Carlos Eduardo Mendes Gonçalves
Carlos Pereira de Magalhães Neto
Cláudio Amaury Dall’Acqua
Cláudio Arisa
Clorival Ribeiro
Dario Rais Lopes
Dirceu Carlos da Silva
Edemar de Souza Amorim
Edgardo Pereira Mendes Jr.
Edson José Machado
Eduardo Ferreira Lafraia
Enio Gazolla da Costa
Ettore José Bottura
Fernando Bertoldi Correa
Flávia Bartkevicius Cruz
Francisco Armando Noschang Christovam
Habib Georges Jarrouge Neto
Ismael Junqueira Costa
Ivan Metran Whately
Jerônimo Cabral Pereira Fagundes Neto
João Antonio Machado Neto
João Baptista Rebello Machado
João Ernesto Figueiredo
José Eduardo Frascá Poyares Jardim
José Geraldo Baião
José Olímpio Dias de Faria

José Pereira Monteiro
José Roberto Bernasconi
José Roberto Cardoso
Kleber Rezende Castilho
Lourival Jesus Abrão
Luiz Felipe Proost de Souza
Luiz Fernando Portella
Maçahico Tisaka
Marcelo Rozenberg
Marcos Moliterno
Miriana Pereira Marques
Nelson Aidar
Neuza Maria Trauzzola
Ozires Silva
Paulo Ferreira
Paulo Setubal Neto
Pedro Márcio Gomes dos Santos
Permínio Alves Maia Amorim Neto
Plínio Oswaldo Assmann
Renato Mattos Zuccolo
Ricardo Alberto Carneiro La Terza
Ricardo Kenzo Motomatsu
Roberto Bartolomeu Berkes
Roberto Kochen
Rui Arruda Camargo
Sonia Regina Freitas
Tomaz Eduardo Neves Carvalho
Tunehiro Uono
Vicente Abate
Victor Brecheret Filho
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PRESIDÊNCIA
Eduardo Ferreira Lafraia
Presidente

Ivan Metran Whately
1° Diretor secretário

Alfredo Cunha
2° Diretor secretário

Chego ao meu último ano de gestão com a confiança que deixei diretrizes que, acredito, ajudarão o
Instituto de Engenharia a atingir a sua perenidade.
Perenidade foi a palavra que tive em mente desde que assumi em 2017 a presidência. Naquele
momento, foram necessárias medidas administrativas para gerar um equilíbrio financeiro e ações que
preparassem o Instituto frente aos desafios que o futuro reserva, para que continuasse a existir e a
promover a Engenharia por este Brasil por muito mais tempo, além dos seus completos 104 anos.
Assim, durante duas gestões consecutivas (2017–2018/ 2019–2020) trabalhamos na construção e
concretização das ações com base em pilares estratégicos para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar novos modelos de geração de receitas;
Proporcionar a visibilidade do IE nas mídias de relevância;
Gerar valor ao associado;
Promover a renovação de lideranças e a diversidade;
Reforçar o papel do Instituto como órgão de referência das boas práticas da Engenharia;
Criar conexão com a educação e estudantes (não apenas do ensino superior);
Gerar visibilidade do IE frente aos órgãos públicos e empresas privadas;
Propiciar a inovação e melhorias em práticas de Engenharia com impacto social relevante;
Promover a reciclagem e a disseminação do conhecimento, e
Propiciar a atuação do engenheiro na defesa do interesse público.

Seguimos por esses caminhos e, em 2020, nosso último ano de gestão, tivemos que enfrentar a
inesperada pandemia e nos adequar rapidamente para continuar com os trabalhos do Instituto de
Engenharia, acelerando o processo de transformação digital.
A cultura da videoconferência, que já vinha sendo implantada, nos ajudou a seguir com as atividades
– ainda mais intensamente – com os colaboradores, membros da Divisões Técnicas e diretoria - à
distância. Entre webinars e reuniões de trabalho foram mais de 1.900 horas de encontros.
O aumento das atividades on-line propiciou mais palestras e eventos técnicos, ofertando mais
conhecimento para os quatro pontos do Brasil e do mundo e reforçando a figura do associado virtual.
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Nesse ano, foi implantada a área de Comercial e Vendas e reforçada a consultoria em marketing com
o objetivo de aprimorar a captação de associados e patrocínios. Para dar suporte a estas ações, foi
desenvolvida uma nova home no site, com foco mais institucional, com todos os benefícios e planos
de associação.
Em maio, foi contratado um consultor para mapear e desenhar os processos de trabalho. A iniciativa
envolveu toda a diretoria, colaboradores e prestadores de serviço em um intenso processo de
entrevistas para identificar pontos fortes, fracos, de inovação e melhorias. No total foram mapeados
12 processos. Entretanto, mais que um projeto, este é um trabalho contínuo.
Estamos em vista de concluir a venda do Acampamento dos Engenheiros, cuja proposta foi
apresentada, deliberada e aprovada pelo Conselho Consultivo e aprovada em Assembleia Geral
Extraordinária, estando agora em fase de conclusão.

Outras ações que considero importantes para a perenidade do IE foram iniciadas, mas não concluídas
ou são oportunidades de realização futura, entre elas:
Reforma do Estatuto, Fundo Patrimonial, venda da sede, gestão de retenção de associados,
planejamento estratégico, Compliance (rever Código de Ética, implantar processos para atender à Lei
Geral de Proteção de Dados, uso da marca e política de diversidade), estudo de reestruturação das
Divisões Técnicas e estreitamento de relação com influenciadores digitais.
Encerro esta gestão com o sentimento de dever cumprido. Deixo aos meus sucessores diretrizes que
acho importantes para a perenidade do Instituto de Engenharia, mas claro, cada um, em sua
percepção, irá escolher em que dar continuidade ou não.
Para mim é uma honra fazer parte – há quase 44 anos – desta Casa e, de sua história – por quatro
vezes – à frente da presidência (2003–2004/ 2005–2006/ 2017–2018/ 2019–2020).
Agradeço à minha diretoria, aos conselheiros, parceiros e colaboradores que no dia a dia, nestes
últimos quatro anos, me acompanharam nesta jornada.
Meus votos de sucesso à futura gestão!

Eduardo Ferreira Lafraia
Presidente do Instituto de Engenharia
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
George Paulus
Diretor de Comunicação

No mês de março, em decorrência da pandemia do coronavírus, a área da Comunicação, assim como
todos os setores do Instituto de Engenharia, foi designada a continuar com suas funções e atividades
em home office.
Todas as atividades, como palestras, eventos e reuniões continuaram, e foram intensificadas, sendo
transmitidas/realizadas em sua totalidade, de forma online pela plataforma Zoom, no site do Instituto
de Engenharia, o que demandou redobrados esforços de divulgação e acompanhamento das ações.
No caso de palestras e eventos, em 2019, o número de transmissões on-line foi de 37. Em 2020, esse
número passou para 210 webinars, totalizando 328 horas de conhecimento com a participação de
11.229 pessoas (figura 1). Lembrando que esses números são a partir de abril, quando começou a
pandemia e transmissão 100% on-line dos eventos.
Todas as webinars foram inseridas no acervo da TVEngenharia enriquecendo ainda mais essa fonte de
conhecimentos que hoje já conta com 1175 vídeos técnicos.

(Figura 1)
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As reuniões por videoconferência de todas as áreas do IE que, no caso dos Departamentos e Divisões
Técnicas, desde 2019, já tinham suas agendas divulgadas no site, passaram também a serem todas
agendadas via site.
Em 2020, foram 897 reuniões, totalizando 1578 horas e reunindo 9067 pessoas (figura 2).

(Figura 2)

Todos esses gráficos podem ser acompanhados pelos Conselhos Consultivo e Deliberativo e Diretoria
pelo site do IE, por meio de acesso por login. Essa ferramenta de relatórios foi posta em operação no
final de 2020 e está em fase de aprimoramento.
A comunicação, e demais colaboradores, passou a utilizar a plataforma Teams, da Microsoft, como
forma de aprimorar a comunicação interna, assim como agilizar a inserção de eventos no site e sua
divulgação.
Com o suporte de consultoria externa, a partir do mês de maio, a Comunicação e demais áreas do IE,
organizou seus processos de trabalho para identificar pontos fortes, fracos e de melhoria, para que
fossem redesenhados ou aprimorados. Isso foi feito por meio de intensas entrevistas com a
participação da Diretoria, colaboradores e prestadores de serviço das áreas envolvidas em todo o
processo - desde a sugestão de tema do evento/curso pela área técnica até a finalização da divulgação
e concretização do evento.
Como resultado, novos formulários de solicitação de inserção e divulgação de eventos, palestras e
cursos vêm sendo utilizados, otimizando as informações e os meios disponíveis para divulgação.
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Foi criada uma nova página inicial para o site, que é acessada pelo usuário antes de se sobre todas as
questões institucionais do IE. Informações organizacionais, como a história do Instituto, com uma linha
do tempo interativa; comentários do Presidente; benefícios associativos – assim como valores dos
planos e suas vantagens –, perguntas frequentes também estão presentes na página.
Com o objetivo de destacar e incentivar a produção de matérias sobre o impacto da Engenharia na vida
dos brasileiros foi realizada a segunda edição do Prêmio Instituto de Engenharia - Jornalismo Nacional
(Prêmio IEJN). A área de comunicação também deu suporte para a cerimônia de entrega do Título de
Eminente Engenheiro do Ano e na ocasião da comemoração do Dia do Engenheiro, que contou com a
Premiação das Divisões Técnicas, Homenagem aos Melhores Alunos e Prêmio IEJN.
Foram encaminhadas 92 edições das Newsletters, sendo a de eventos, enviadas às segundas-feiras, e a
de notícias, às quintas-feiras. A primeira passou por uma formatação em sua aparência, deixando-a
mais dinâmica e organizada.
Foram publicadas duas edições do Jornal do Instituto de Engenharia: uma on-line, sobre as Eleições
Parciais 2020 – com os candidatos ao Conselho Deliberativo – e, outra, on-line e impressa com a
Premiação Instituto de Engenharia Prêmio Melhores Alunos.
A área de Comunicação também deu suporte para a redação de editoriais e matérias institucionais
para a Revista Engenharia edições 643 e 644.
A comunicação, juntamente com os administradores dos grupos de WhatsApp, auxilia na coordenação
da ferramenta como forma de divulgação de assuntos do IE.
O ano de 2020 foi fechado com oito grupos oficiais de WhatsApp do IE. No período, foi solicitada a
criação de apenas um grupo: o da Divisão Técnica de Avaliações e Perícias.

Atividades de Relações Públicas e Assessoria de Imprensa
O Instituto de Engenharia teve uma presença intensa e constante em jornais, sites, telejornais e rádios
por todo o Brasil. Foram veiculações em sua grande maioria estratégicas e com temas provenientes de
projetos especiais do IE, como o novo caderno de Saneamento e o projeto de Ferrovias ligado ao
Agronegócio, webinars que contaram com a presença da Ministra de Agricultura, Tereza Cristina e o
manifesto em defesa ao trabalho dela, encontro com os ex-ministros da Fazendo, Delfim Netto e
Shigeaki Ueki, a premiação ao Engenheiro do Ano, Carlos Nobre, eventos variados e ciclo de
conferências para prefeitos.
Essas ações mais estratégicas e de abrangência na grande imprensa e em veículos regionais e setoriais,
possibilitou um resultado de 775 reportagens ao longo de 2020, número quase 10% maior do que
2019 e na equivalência em reais, o crescimento ante o ano anterior foi de 400%, totalizando R$ 62
milhões (gráficos 3 a 5).
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(Figura 3)

(Figura 4)
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(Figura 5)

Em Redes Sociais, o IE teve um total de posts publicados da seguinte maneira:
•
•
•
•

294 posts para Facebook
320 posts para Instagram
339 posts para Twitter
306 posts para LinkedIn

Além destes foram feitas três ações de impulsionamento: Lançamento caderno de Saneamento,
Eventos Delfim Netto e Ministra Tereza Cristina. Revisão do projeto gráfico (Digital Guide) e do Plano
editorial.
O crescimento maior no total de seguidores foi no Instagram com avanço de 173%, seguido de
Linkedin com 39%, Twitter 13% e Facebook com 6,9%.

Gráfico de comparativo de matérias = 2018x2019x2020
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I.)
Notebooks Novos – Com o objetivo de continuar modernizando o parque de equipamentos de
informática do IE, adquirimos novos notebooks - de alto desempenho - pensando na melhor
qualidade e duração a longo prazo. Com a aquisição dessas novas máquinas, tivemos condições de
manter o IE em funcionamento, possibilitando que os funcionários continuassem exercendo as suas
funções em home office.
Migração de e-mails Administrativos – Aquisição de 100 licenças do Pacote Office 365, que possibilitou
a inclusão do Centro de Administração da Microsoft, onde possui diversas ferramentas, entre elas,
Microsoft Teams, Microsoft Exchange (que permitiu a migração dos e-mails administrativos para esta
plataforma), oferecendo a possibilidade de conectividade em qualquer dispositivo, SharePoint
(possibilita a criação de FTP na nuvem, facilitando a integração de terceirizados com o Núcleo de
funcionários do IE).
Modernização do site – Com o intuito de dar continuidade ao desenvolvimento do site, foi contratado
um novo estagiário com foco em Programação, para se juntar ao projeto de desenvolvimento de
melhoria do site. Dentre as várias melhorias realizada, destaco as telas administrativas utilizadas pelos
funcionários do IE para consulta e controle de Associados e Eventos, e a nova Home do Site, onde
oferecemos uma forma totalmente digital de receber novos associados. O desenvolvimento de
melhorias e novas funções continua em andamento.
Webinars e Videoconferência – Devido ao aumento na demanda de videoconferências, e com a
impossibilidade de receber evento presenciais, aumentamos o nosso plano com a Plataforma Zoom
para oferecer a possibilidade de realizar reuniões, palestras e curso à distância. A novidade com
relação aos outros anos foi a possibilidade de realizar eventos em webinar.
Nova Plataforma de Cobrança – Em julho, realizamos a transição da plataforma de cobrança. Com isso,
passamos a oferecer novas formas de pagamento para o associado contribuir com o Instituto de
Engenharia. Este passo foi importante para a modernização de cobrança, em conjunto com a
modernização do site.
Atualização Disparo de E-mail Marketing – Realizamos um upgrade no plano de disparo de e-mail
marketing, com o objetivo de melhorar a qualidade de envio. Com isso, aumentamos a quantidade de
pacotes de envio/mês e adquirimos um IP dedicado.
Relatórios Power BI – Iniciamos a montagem de relatórios na plataforma Power BI da Microsoft, para
disponibilizar informações importantes para ajudar nas análises e tomadas de decisão. O projeto está
em desenvolvimento.
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André Steagall Gertsenchtein
Diretor-superintendente

Adriana Noemi Pucci
Diretora de Arbitragem

Cláudia Frankel Grosman
Diretora de Mediação

Jaime Magalhães Machado Júnior
Diretor Jurídico

Ricardo Medina
Diretor de Dispute Boards

Rui Arruda Camargo
Diretor Administrativo e Financeiro
V Congresso de Arbitragem, Mediação e Dispute Boards em Infraestrutura
A CMA-IE realizou, em 12 de fevereiro, a quinta edição do Congresso Arbitragem e Engenharia, que,
em 2020, foi denominado “V CONGRESSO DE ARBITRAGEM, MEDIAÇÃO E DISPUTE BOARDS EM
INFRAESTRUTURA”, com debates sobre os temas: Fatores externos de sucesso do trabalho pericial de
engenharia; Percalços dos trabalhos periciais de engenharia: Laudos inconclusivos, superficiais,
incompreensíveis; Projeto de alteração da Lei de Licitações; A Arbitragem e os Tribunais de Contas - o
papel dos Tribunais de Contas nas arbitragens com a administração pública; Revisão da Norma ABNT
NBR13752 – Perícias de Engenharia na Construção Civil, tendo no encerramento do evento um debate
sobre Dispute Board e Mediação.
Em virtude da pandemia os eventos passaram a ser realizados de forma on-line, a saber:
19/05 - WEBINAR CMA-IE: Financiamento de Projetos De Infraestrutura: Desafios Atuais e Futuros
Palestrantes: Adriana Pucci, Ana Beatriz Monteiro, Fabio Alem, Luciene Machado, Ricardo Medina
Salla
03/06 - WEBINAR CMA-IE: O Futuro das Audiências Arbitrais Pós-Covid-19
Palestrantes: Adriana Pucci; Fernando Eduardo Serec; Sergio G Nascimento, Silvia Bueno de Miranda
Moderadora: Maria Roseli Candido Costa
22/07 - WEBINAR CMA-IE: Mediação na Engenharia - O Papel dos Terceiros Colaboradores
Palestrantes: Fabiana Scandiuzzi Borba, Fernanda Levy, Renato Herz, Vera Cecília Monteiro de Barros
Moderadoras: Claudia Frankel Grosman e Maria Roseli Candido Costa
16/09 - WEBINAR CMA-IE: Curador Especial na Arbitragem - Quando a Requerida Não Comparece
15

Palestrantes: Adriana Sarra, Ane Elisa Perez, Ricardo Arce, Rafael Jardão
Moderadora: Maria Roseli Candido Costa
25/11 - WEBINAR CMA-IE: A Resolução De Disputas através de DAB - Dispute Adjudication Board Vantagens e Desvantagens na Visão dos Engenheiros e Advogados
Palestrantes: Beatriz Vidigal Xavier da Silveira Rosa, Marlon Shigueru Ushiro Ieiri, Patrícia Rosário
(Portugal)
Moderadora: Maria Roseli Candido Costa.
17/12 - Projeto de Lei Nº 098/18: A CMA-IE, por seu diretor-superintendente, encaminhou carta de
apoio à Câmara de Vereadores do Município de Porto Alegre, para que o Projeto de Lei Nº 098/18, que
prevê a instituição de Comitês de Prevenção e Solução de Disputas (Dispute Boards) em contratos
administrativos, fosse aprovado na cidade de Porto Alegre de forma que esta se tornasse uma das
pioneiras na adoção do sistema inovador, beneficiando cidadãos e a gestão pública.
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VICE-PRESIDÊNCIA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Arlindo Virgílio Machado Moura
Vice-presidente de Administração e Finanças

João Ernesto Figueiredo
1° Diretor Financeiro

Fernando Bertoldi Corrêa
2° Diretor Financeiro
Durante o ano findo de 2020 a vice-presidência de Administração e Finanças e suas diretorias
Financeiras promoveram as seguintes e principais atividades:
Atividades prescritas no Estatuto:
Acompanhou o movimento financeiro, autorizando despesas que estiveram previstas no orçamento
aprovado para o exercício em curso.

Aplicou eventuais sobras no mercado financeiro dentro de diretrizes de prudência, procurando
maximizar a rentabilidade. O Fundo escolhido foi o Itaú Empresa Trust Rf Referenciado DI FICFI que
cobrou uma taxa de administração anual de 0,25%. Este Fundo apresentou uma rentabilidade no ano
de 2,35%.
É de se destacar no exercício a ocorrência da pandemia Covid-19 que alterou totalmente as atividades
laborais e os comportamentos da população, com severas consequências no desenvolvimento das
gestões financeiras.
Do valor do Fundo Patrimonial, conforme autorização do Conselho Consultivo, foram efetivados os
seguintes procedimentos:
a) R$ 2.751.871,00 sacados do Fundo Patrimonial, conforme expressa autorização do Conselho
Consultivo para promover o necessário desenvolvimento das atividades do Instituto de
Engenharia.
b) Em 31/12/2020 R$ 19.694.847,71 continuam aplicados no Fundo antes mencionado.
c) R$ 6.014,00, mantidos em caixa.
O orçamento de 2020 aprovado, conforme decisão do Conselho Consultivo, previa no quesito
Receita, as receitas ordinárias decorrentes da operação do IE mais os seguintes aportes aprovados:
utilização de até R$ 1.800.000,00 do principal do Fundo Patrimonial e utilização dos rendimentos
auferidos por este Fundo o qual foi inferior a inflação de 2020.
Em virtude da pandemia, o Conselho Consultivo aprovou um adicional para compensar as receitas
não auferidas no valor de R$ 1.000.000,00.
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O orçamento de 2020 considerando os ajustes acima aprovado pelos órgãos competentes e o
correspondente orçamento executado apresentaram os seguintes números:

ORÇADA
EFETIVADA

RECEITAS
3.153.745
1.417.226

DESPESAS
4.954.210
4.177.983

DIFERENÇA
- 1.800.465
- 2.760.757

Conforme se verifica, o déficit primário verificado ao final do exercício fiscal foi menor que aquele
previsto no orçamento, com as revisões devidamente aprovadas.
O orçamento efetivo realizado utilizou o montante de R$ 2.760.757,00, quantia menor que a aprovada,
cumprindo assim a meta estabelecida.
Concluindo, dos R$ 22.900.000,00 aplicados por ocasião do recebimento do precatório da
desapropriação do Palácio Mauá, R$ 19.694.847,71 mantinham-se efetivamente aplicados e disponíveis
em 31/12/2020.

Com a regularização da área do Acampamento, concluída em 2019, abriu-se a oportunidade para a sua
alienação, o que veio a ocorrer no final de outubro/20 quando o Instituto de Engenharia recebeu uma
proposta do São Bernardo Futebol Clube para compra da área, pelo valor de R$ 7.000.000,00, parcelados
em 100 meses e corrigidos anualmente pela variação do IGPM/FGV. Esta proposta foi apresentada,
deliberada e aprovada na reunião do Conselho Consultivo de 28/10/2020 e aprovada na Assembleia
Geral Extraordinária de 23/12/2020. Sendo assim, estão sendo providenciadas e finalizadas todas as
tratativas para a conclusão da alienação do mesmo.
Em 2020 ocorreu o término da reforma da sede social no sentido de atender as exigências do Corpo de
Bombeiros, para regularização do AVCB, o qual foi emitido em 28/07/2020.

No ano de 2019 foi aprovada a verba de R$ 1.400.000,00 para reforma da sede social. Em 2020 foram
realizadas as obras necessárias para o AVCB, no valor total de R$ 610.603,00, restando um saldo de R$
789.397,00.
Na previsão orçamentária de 2020 foi aprovada uma verba para investimentos em equipamentos no
valor de R$ 200.000,00, o qual foi utilizado o valor total de R$ 84.127,00, restando um saldo de R$
115.873,00. O investimento foi feito principalmente para a compra de notebooks, essencial para o
trabalho em home office, durante o período de pandemia.
A gestão financeira do exercício, atividade rotineira, foi efetuada diariamente por meio de planilhas e
acompanhamentos específicos, que foram apresentadas ao vice-presidente de Administração e Finanças,
e comentadas durante as Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva.
Os pagamentos foram feitos sempre em conjunto de dois signatários, pelo vice-presidente de
Administração e Finanças e/ou com o presidente, e/ ou com um dos diretores Financeiros.
Como esse serviço é centralizado, os pagamentos referentes ao Acampamento e à Câmara de Mediação
e Arbitragem, também foram executados na forma acima.
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Os membros acima elencados elaboraram sob a orientação do vice-presidente de Administração e
Finanças o relatório do exercício findo e o orçamento do ano social entrante. Essa atividade é
exigida pelo Estatuto do Instituto de Engenharia e foi cumprida, sendo que o Orçamento do Ano
Social entrante foi apresentado e aprovado por todas as instâncias administrativas do Instituto de
Engenharia. Nessa previsão orçamentária estão todos os valores (entradas e saídas) a serem
movimentados durante 2021.
É devidamente mantida a escrituração das receitas, despesas e patrimônio em livros (também em
assessórios modernos) revestidos de formalidades capazes de assegurar a sua exatidão. Essa
atividade, por ser especializada, é terceirizada e efetuada por empresas de contabilidade e de
auditoria externa que produzem respectivamente, balancete, balanço anual e parecer dos auditores
sendo que todos eles são encaminhados ao Conselho Fiscal para sua apreciação e aprovação.
Finalmente, no sentido de melhorar a estrutura administrativa financeira da entidade com vistas a
otimizar a capacidade potencial de arrecadação de recursos da entidade, foram contratados um
coordenador Comercial e Marketing, responsável por definir estratégias comerciais e de marketing,
acompanhar performance e atingir metas definidas em conjunto com o superintendente e a
diretoria, e um atendente Comercial responsável pela captação de novos associados.
Basicamente as metas pretendidas são de:
1. Aumentar expressivamente o quadro social, com, através da figura do recém-criado associado
virtual, trazer para os quadros da entidade associados dos quatro cantos do País;
2. Revisar os procedimentos internos do IE, com o objetivo de tornar sua administração mais ágil e
eficiente definindo com clareza seus objetivos e suas responsabilidades;
3. Buscar parceiros privados e públicos para apoio no desenvolvimento dos nossos projetos;
4. Ampliar a divulgação do IE – missão, visão e valores – estruturada por um eficaz plano de
marketing, visando com isso o seu reconhecimento e sua importância na sociedade brasileira.
A vice-presidência de Administração e Finanças, as diretorias Financeiras e o superintendente estão
à disposição dos associados para eventuais informações adicionais.

SUPERINTENDÊNCIA
Adriano Silvério
Superintendente

Marketing para novos associados
Iniciamos 2020 com o planejamento de melhorar nossa gestão da informação. Logo no início do ano,
concluímos o projeto de Governança para Planejamento Estratégico, no qual consolidamos pilares
direcionadores para nossa estratégia.
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Um dos pilares identificados foi a necessidade de conquistar mais associados para dar perenidade ao
Instituto de Engenharia.

Para atingir este objetivo, criamos a área de marketing e investimos em ferramentas para ampliar nosso
raio de interação com engenheiros de todo o País. Foi selecionada uma plataforma de marketing digital,
pela qual conseguimos propagar o nome do Instituto de Engenharia nas cinco regiões do Brasil.
Novas funções de atendimento
Foram criados dois cargos direcionados ao atendimento de associados. O primeiro com foco no
atendimento a possíveis associados, identificados pelo perfil de atuação na engenharia nacional e que
tenham interesses na missão e atividades do Instituto de Engenharia e, o segundo, à frente do núcleo
de relacionamento ao associado, com a função de centralizar as demanda de todos associados. Neste
ponto central, identifica as necessidades e atua para que o associado tenha uma melhor experiência na
interação com a entidade.
Mapeamento de processos
Demos um passo importante na gestão do conhecimento do Instituto de Engenharia ao iniciar o
mapeamento de processos operacionais da instituição. A existência de processos amplos e conhecidos
busca incentivar associados de diversas áreas de atuação a contribuírem e se sentirem pertencendo ao
Instituto.
Mapeamos em 2020 12 procedimentos, seguindo o critério de atividades críticas mais frequentes, com
alto impacto nas atividades do Instituto. O primeiro foco foi no estado atual ‘As Is’ e, em segunda etapa,
já atuando em melhorias críticas identificadas.
Com estas ações conseguimos ter métricas para identificar pontos de melhoria contínua, identificar
gargalos de processos, atividades morosas ou redundantes.
Novo site
Um novo portal foi projetado para fornecer uma apresentação do Instituto de Engenharia de forma
mais clara. O direcionamento deste novo portal é mostrar o propósito do Instituto com um vídeo do
presidente, apresentar as atividades e produtos da entidade, e uma linha do tempo mostrando feitos do
Instituto além dos planos de associação.
Meio de pagamento digital
A emissão de boletos pela plataforma do banco era uma atividade que demandava grande atividade
manual. Para solucionar esta demanda, foi implantado em julho um novo meio de pagamento. Esta
ferramenta realiza a emissão automática dos boletos dos associados e está integrada ao processo de
associação no site do Instituto.
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Marketing e Comercial

Uma das ações com o objetivo de atingir a perenidade do IE foi a criação de uma área de marketing e
comercial, com foco na conquista de novos associados.
A princípio, com a contratação de uma consultoria de marketing, houve o investimento em ferramentas
para ampliar o raio de interação com engenheiros de todo País, como a criação de uma página
apresentando o IE e implantação de sistema de automação de marketing.
A estrutura das associações foi redefinida com novos planos de associação, descontos promocionais e
simplificação das categorias de associados, assim como a definição dos públicos-alvo, que foram
divididos em três categorias com base em anos de formação (0 a 5 anos; 6 a 15 anos, e o profissional
sênior, acima de 15 anos de formação).
Foram priorizados os planos Pleno e Digital e definidas personas de marketing com foco no
comportamento e alinhamento da comunicação para os diferentes públicos. Com isso foi possível a
criação de campanhas de marketing, de leads e associados com todas as integrações digitais com o
portal e site do IE, landing pages, white papers e todo material rico para aquisição de associados, além
da realização de sondagens e pesquisas digitais com o público para entender necessidades e
oportunidades.
Com esta estrutura, foi definida uma área de atendimento comercial e do Núcleo de Atendimento ao
Associado, com a implantação de sistema de atendimento ao associado totalmente digital, com
gravação de todos as interações.
Em novembro, foi contratado um profissional de marketing internalizado no IE, e com isso, também, a
criação de uma equipe comercial para conversão de associados. Para esta conversão foi necessário o
replanejamento de um modelo automatizado para um modelo misto.
Foi definido um novo posicionamento comercial da Revista Engenharia, que agora conta com uma
equipe comercial para venda de anúncios e de patrocínios.
Por fim, com vistas em 2021, definimos uma nova ferramenta de automação de marketing e CRM para
atender novo posicionamento comercial e planejamos estratégias comerciais para o primeiro
quadrimestre.
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SECRETARIA GERAL
•

Quadro Social

Associados Admitidos: 165
Associados Remidos: 6
Associados Falecidos: 6
• Atendimento geral aos associados
• Secretariadas 5 reuniões do Conselho Consultivo
• Secretariadas 20 reuniões do Conselho Deliberativo
• Secretariados os trabalhos das Eleições Gerais do Instituto de Engenharia
•
• Atendimento à vice-presidentes de Assuntos Internos na documentação e entrega de 240 Prêmios
“Instituto de Engenharia” aos Melhores Alunos indicados pelas Faculdades de Engenharia
•
• Atendimento ao Projeto Mentoria

DEPARTAMENTO DE LOCAÇÕES

Em 2020 tivemos 15 eventos externos com faturamento de R$ 44.170,00 e 63 eventos internos.
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VICE-PRESIDÊNCIA DE
ATIVIDADES TÉCNICAS
Jerônimo Cabral Pereira Fagundes Neto
Vice-presidente de Atividades Técnicas

Depois de quase quatro anos à frente da Vice-Presidência de Atividades Técnicas finalizamos 2020
com êxito. Dessa forma agradecemos a colaboração dos colegas da Diretoria Executiva que nos
apoiaram nos projetos desenvolvidos no âmbito da nossa vice-presidência que congrega, sobretudo,
as Divisões Técnicas, que resultaram na reestruturação do quadro dos colaboradores, promoção dos
diversos eventos e atividades patrocinadas pelos Departamentos e respectivas Divisões Técnicas.
Finalmente, destacamos ainda o processo de revisão do Regimento Interno da Vice-Presidência de
Atividades Técnicas, que se iniciou em 2020 e estará em curso, em 2021.
Foram ministradas 98 palestras, sendo a maioria delas realizadas virtualmente por conta da
pandemia do Covid-19, além das 103 reuniões de trabalho, cursos online, seminários e diversos
eventos online, como também representações nas comissões da ABNT. Como resultado final
tivemos, em média, a realização de três eventos semanais.
Para 2021 nossa proposta será a continuidade dos eventos técnicos, priorizando-se a modalidade de
apresentação virtual/híbrida, com destaque para a apresentações virtuais, em face das exigências de
saúde pública decorrentes do Covid-19. O empenho pessoal dos membros das Divisões Técnicas e o
apoio contínuo de todos, incluindo, notadamente, todos os colaboradores internos do IE, será
fundamental para cumprimento da programação deste ano, com ênfase na nova mentalidade de
trabalho dos colaboradores que deverá focar, continuamente, na monetização dos eventos em
geral, visando, essencialmente, o custeio das despesas do IE. A oferta de cursos também deve ser
incrementada, com temas de interesse, visando o treinamento e aprimoramento continuado de
profissionais habilitados, em atendimento, além do cumprimento de um dos tópicos da missão do IE
que consiste na valorização da engenharia e qualidade dos citados profissionais, ainda visará a
arrecadação de recursos financeiros para o bom andamento do IE. A Revista terá sua pauta de
abordagem sempre atualizada visando atrair parceiros, de forma que também possam, além de
viabilizar o custeio das edições, contribuir com uma reserva de caixa para o IE.
DIVISÕES TÉCNICAS – Organograma
Foram realizadas atualizações no organograma dos Departamentos e Divisões Técnicas.
Indicações de novos membros
• Ricardo Henrique de A. Imamura – vice-coordenador da Divisão Técnica de Compliance
• Wilson Abramovick Costa – secretário da Divisão Técnica de Compliance
• Ricardo Luiz Martinez – coordenador da Divisão Técnica de Sistemas de Inovação
• Marcelo Nonato Santos – coordenador da Divisão Técnica de Informática
• Miriana Pereira Marques – secretária da Divisão Técnica de Informática
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•
•
•
•

Ludmily Silva Pereira – secretária da Divisão Técnica de Estruturas
Douglas Couto – vice-coordenador da Divisão Técnica de Estruturas
Flávia B. Cruz – diretora do Departamento de Tecnologia e Ciências Exatas
Mario Ernesto Humberg – secretário da Divisão Técnica de Engenharia Sanitária e Recursos
Hídricos e Biotecnologia
• Sílvio Paulo Piga – secretário da Divisão Técnica de Engenharia de Incêndio
• George Takahashi – vice-coordenador da Divisão Técnica de Navegação Interior e Portos
• Pedro Marques dos Santos Ventura – secretário da Divisão Técnica de Navegação Interior e
Portos
Modificação de nome de Divisões Técnicas
• Divisão Técnica de Logística para Divisão Técnica de Navegação Interior e Portos
• Divisão Técnica de Informática para Divisão Técnica de Tecnologias Digitais
Foi referendado pela Diretoria Executiva o desligamento dos atuais responsáveis pelas seguintes
unidades da estrutura da Vice-Presidência de Atividades Técnicas
• Maurílio Luiz Vieira Bergamini – diretor do Departamento de Engenharia Química
• Cláudio Ricardo Hehl Forjaz – coordenador da Divisão Técnica de Materiais
• Reginaldo Assis de Paiva – coordenador da Divisão Técnica de Transporte Ativo
• José Ignácio Sequeira de Almeida – vice-coordenador da Divisão Técnica de Transporte Ativo
• Carlos Costa – coordenador da Divisão Técnica de Distribuição de Energia

DEPARTAMENTOS E DIVISÕES TÉCNICAS – Produção 2020
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DIVISÕES TÉCNICAS – PREMIAÇÃO 2020:
 Divisão Técnica Mais Atuante Quantativamente
Divisão Técnica de Tecnologias Digitais
Coordenador: Marcelo Nonato Santos / Secretária: Miriana Marques
Com 1.671 pontos
Divisão Técnica com a Melhor Avaliação Qualitativa
Divisão Técnica de Avaliações e Perícias
Assessor Especial: José Fiker / Coordenador: Ricardo Henrique de A. Imamura
Vice-coordenadora: Miriana Marques / Secretário: Alfredo Vieira da Cunha
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Palestra: Veículos automotores: Avaliações e perícias
Data: 23/06/2020 – Horário: 19h às 20h30
Palestrante: Hélio da Fonseca Cardoso
Mediador: Ricardo Henrique de A. Imamura
Comediador: Paulo Magri
Com avaliação de 100%
Ambas as DTs. premiadas pertencem ao Departamento de Engenharia de Produção
Diretora: Débora Sanches de A. Marinello / Vice-diretor: Constanzio Facci Ticeu

TRABALHOS TÉCNICOS PREMIADOS 2020:
 Melhor Trabalho Técnico do Ano
Engenharia de perícias e avaliações
Autor: Ricardo Imamura
 Melhor Trabalho Técnico do Ano Analisando temas de Interesse do Setor Público
Análise da conexão ao aeroporto de Guarulhos
Autores: Ivan Metran Whately, Fernando Portella, Flamínio Fichmann, Vicente Abate e Luiz Célio
Bottura
 Melhor Trabalho Técnico do Ano Analisando Temas Ligados ao Exercício da Profissão
Análise de segunda ordem de estruturas em concreto armado
Autores: Ailton Queiroz Junior e Antonio Ribeiro Santos Junior

BIBLIOTECA
Atualização do Acervo
Processou 258 itens (serviços de classificação, catalogação, indexação e preparo físico), totalizando
6817 itens disponíveis para consulta e empréstimo via internet e local.
Atendimento
Atualizou cadastro de associados no Sistema de Automação da Biblioteca para viabilização do serviço
de empréstimo;
Orientou usuários na utilização dos sistemas de pesquisa on-line, atendeu e efetuou empréstimos do
próprio acervo e de outras Bibliotecas.
Contatos
Efetuou contato com editoras para obtenção de lançamentos para divulgação na Revista Engenharia,
Newsletter/Site e Jornal do Instituto para posterior incorporação ao acervo.
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DIRETORIA DE CURSOS
Marco Antonio Gullo
Diretor

Eny Kaori Uono Sanchez
Vice-diretora

Da vice-diretora – Eny Kaori Uono Sanchez
Em 2020, pelo atual cenário mundial, tivemos 22 cursos dos quais 14 não foram viabilizados, onde 2
deles necessitavam de aulas presenciais. A inviabilização dos demais se deu pela falta de quórum
suficientes. 5 cursos realizados seguiram pela plataforma Zoom, com total de 68 inscritos sendo 19
associados e 272 horas/aulas. Receita total de R$ 139.635,59 com desembolso de R$ 100.688,16 tendo
como resultado líquido de R$ 38.947,43.
Itens gerais de Marco Antonio Gullo pelo Depto. de Cursos
• Avaliação e aprovação de novos professores/cursos
• Deliberações gerais da Diretoria
Do diretor – Marco Antonio Gullo
• Ministrou aulas on-line em cursos de pós-graduação pelo INBEC
• Coautor dos esclarecimentos sobre a doutrina da Engenharia Diagnóstica, texto publicado no site do
Instituto de Engenharia
• Lançou, na qualidade de coautor, a 3ª edição do livro Inspeção Predial Total
• Ministrou as palestras on-line “Perícias em Condomínio – A atuação da Engenharia Diagnóstica” e
“Inspeção Predial da ABNT” pelo Instituto de Engenharia
• Ministrou a palestra on-line “Inspeção Predial ABNT x Inspeção Predial Total (IE) pela Editora Oficina
de Texto
• Ministrou a palestra on-line “Inspeção Técnica de Vizinhança” pelo INBEC
Desempenho
Em 2020 tivemos 5 cursos realizados de maneira online pela plataforma ZOOM, foram ministradas 272
horas de aula para 68 inscritos, sendo 19 associados do Instituto de Engenharia e 42 não associados.
Os resultados financeiros mostram uma receita total de R$ 139.635,59 com desembolso de R$
100.688,16 tendo como resultado líquido de R$ 38.947,43.
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REVISTA ENGENHARIA
Rui Arruda Camargo
Diretor

Alessio Bento Borelli
Secretário

Foram publicadas duas edições da Revista Engenharia, correspondendo aos números nº: 643 e 644
sendo impressos 2 mil e 2,2 mil exemplares respectivamente, o que perfaz um total de 4,2 mil
impressões desse periódico.
Os feedbacks recebidos nos levaram a optar pelo uso do mesmo projeto gráfico/editorial utilizado para
as edições 641 e 642, visto ser mais atual, com maior facilidade de leitura e edição de “boxes”, dando
ênfase às citações mais importantes das matérias editadas o que contribuiu para atrair sua leitura e
melhor compreensão do texto.
Lembramos que mantivemos a tendência da diminuição de edições relativamente aos anos anteriores
motivado, principalmente, pela pandemia que acarretou a diminuição significativa da economia do País,
tendo como consequência o rareamento de anunciantes, apesar dos esforços em reverter essa situação
A Comissão Editorial realizou durante o ano, 13 reuniões, sendo 10 ordinárias: 06/02, 05/03, 09/04,
07/05, 04/06, 02/07, 06/08, 03/09, 01/10 e 05/11, três extraordinárias - realizadas em 10/06, 16/10 e
30/10 - para pauta de programação dos artigos já aprovados e que foram publicados nas edições
subsequentes da Revista Engenharia.
Foram recebidos 57 novos artigos para análise da Comissão, dos quais 31 foram aprovados para
publicação e 16 não foram aprovados, sendo que 10 continuam em análise.
A Comissão Editorial continua se empenhando em diversificar as matérias nos mais variados campos da
Engenharia e da Inovação Tecnológica, mantendo o conteúdo, boa qualidade e a linha editorial da
Revista Engenharia, em consonância com as diretrizes e atividades do Instituto de Engenharia.
A Comissão tem incentivado as Divisões Técnicas e os associados em geral a apresentarem artigos,
dentro de suas especialidades e experiências pessoais, abordando temas e sugestões de interesse da
Engenharia em benefício do desenvolvimento e da inovação tecnológica do Brasil. Esse procedimento
recebeu apoio por parte da Vice-Presidência de Atividades Técnicas que incentivou as Divisões Técnicas a
proverem o Conselho Editorial de novas matérias.
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VICE-PRESIDÊNCIA DE
RELAÇÕES EXTERNAS
Ricardo Kenzo Motomatsu
Vice-presidente de Relações Externas

Miracyr Assis Marcato
Diretor de Relações Externas

Ana Flávia Celino
Diretora Regional de Londres (UK)
Bernardo Levino dos Santos
Diretor Regional de Curitiba (PR)

Carlos Alberto Stagliorio
Diretor Regional de Salvador (BA)
Cícero Salles
Diretor Regional de Washington DC (EUA)
Felipe Salgado
Diretor Regional de Estocolmo (Suécia)
José Antonio Félix Filho
Diretor Regional de Lisboa (Portugal)
Lawton Parente de Oliveira
Diretor Regional de Fortaleza (CE)

Marcelo Geraldo Batista
Diretor Regional de Belo Horizonte (MG)

Miguel Fernández y Fernández
Diretor Regional do Rio de Janeiro (RJ)
Nelci de Jesus B. Margalho
Diretor Regional de Belém (PA)

Wellington Sarmento
Diretor Regional de Brasília (DF)
REALINHAMENTO DAS REPRESENTAÇÕES
A Vice-Presidência de Relações Externas contabilizou a soma de 45 representantes, entre titulares e
suplentes em 12 órgãos colegiados de instituições de direito público e privado e representantes
regionais da organização.
Todas as indicações de representação em Conselhos ou Comissões foram baseadas em análise de
mitigação de riscos, a fim de garantir maior técnica e assegurar, impedir e minimizar ônus
decorrentes da defesa do Instituto de Engenharia de seus representantes;
Em todas as representações foram feitas atividades de revalidação e avaliação de trabalhos,
instituídas ‘Diretrizes de Representação’ e atribuídos ‘Termos de Responsabilidade’.
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Painel de Representações do Instituto de Engenharia (entre titulares e suplentes)
em Conselhos ou Comissões de órgãos de direito público e privado

DIRETORES REGIONAIS
Tivemos o processo de expansão nas diretorias regionais, sendo abertas representações em: Brasília
(Distrito Federal); Rio de Janeiro (RJ); Londres (Inglaterra) e Vancouver (Canadá). Ao final do ano, o IE
contava com 12 diretores regionais, sendo sete no Brasil e cinco no Exterior.
Representações estabelecidas:
• No Brasil: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Rio de
Janeiro (RJ) e Salvador (BA);
• No Exterior: Estocolmo (Suécia), Lisboa (Portugal), Londres (Inglaterra), Vancouver (Canadá)* e
Washington (Estados Unidos).
Foram realizadas 18 reuniões, sendo quatro exclusivas dos diretores regionais e 14 reuniões
associadas aos encontros mensais do Grupo Think Tank Fábrica de Ideias.
*O Engenheiro Pedro Ventura, diretor Regional do IE para Vancouver (Canadá), passou a atuar como Secretário da Divisão
Técnica de Navegação Interior e Portos, prestando suporte na estruturação de novos projetos e na participação ativa e
coordenação dos eventos organizados pela Divisão. Foi também palestrante e moderador em sessões da série Diálogos
Hidroviáveis e Falando em Engenheirar.
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RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL
Responsável pela construção do relacionamento institucional da organização nos foros público,
privado e acadêmico, a Vice-Presidência de Relações Externas estabeleceu, manteve e ampliou
relações visando projetos e parcerias da organização com entidades governamentais, privadas e
academias abaixo:
Governo e Entidades:
• Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI)
• Ministério da Infraestrutura (MINFRA),
• Secretaria Nacional de Transportes Terrestres (ANTT),
• Secretaria Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ),
• Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT),
• Departamento de Fomento e Desenvolvimento de Infraestrutura (MINFRA)
• Departamento de Estruturação e Articulação de Parcerias do Ministério de Infraestrutura
(MINFRA)
• Agência Nacional de Águas (ANA)
• Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
• Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE)
• Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo – SIMA
• Secretaria Estadual de Logística e Transportes de São Paulo
• Sociedade dos Engenheiros Automotivos (SAE)
• Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP)
• Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (ABIFER)
• Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários
(SIMEFRE)
• Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô (AEAMESP)
• Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP)
• Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos)
Instituições relacionadas ou diretas de ensino:
• Ministério da Educação e Cultura (MEC)
• Universidade São Paulo (USP)
• Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
• USP Cidades
• Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)
• Instituto Mauá de Tecnologia (IMT)
• Fundação Educacional Inaciana "Padre Sabóia de Medeiros" (FEI)
• Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná (PUC)
• Universidade Brasil (UB)
• Saint Paul Escola de Negócios
• Fundação Getúlio Vargas (FGV)
• Universidade Nacional de Brasília (UNB)
• Universidade Federal da Bahia
• Universidade Federal do Rio de Janeiro
• Universidade Federal do Ceará
• Universidade Federal de Minas Gerais
• Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
• Universidade Federal do Pará
31

• Universidade Federal do Paraná
• Universidade Federal de Santa Catarina
• Universidade Federal de Sergipe
Centros de pesquisa:
• Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
• Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM)
• Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR)
• Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT)
• Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE)
• Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO)
• Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
• Fundação Nacional de Qualidade (FNQ)

GRUPO THINK THANK FÁBRICA DE IDEIAS
O GT Fábrica de Ideias realizou 14 reuniões, sendo duas extraordinárias (por conta da Covid-19).
Foram mais de 140 participantes, entre engenheiros e profissionais multidisciplinares, além dos
diretores Regionais da organização.
Brasil pós-crise e Engenheirar
Diante do início da pandemia no Brasil, foram organizados e realizados dois ciclos de conferências
online com participação de profissionais do Brasil e exterior, entre março e outubro, sendo uma
delas a Brasil Pós-Crise, com 54 conferências sobre temas de economia, administração, medicina e
engenharia, e outra foi a série Engenheirar, com 18 conferências que buscou fundamentar os
caminhos da profissão no futuro.
Painéis webinar especiais
Durante este ano, convidamos alguns profissionais para participarem de temas de relevância e
destaque para a Engenharia em oito painéis especiais na chamada IE On Line com convidados como
Shigeaki Ueki, Delfim Neto, Ozires Silva, representantes do executivo e legislativo e diretoria do
Compliance Total, entre outras.
Diálogos Hidroviáveis e 2º Simpósio de Navegação Interior & Desenvolvimento Regional
Foram nove ciclos de conferências que culminou na entrega de propostas para representantes do
Legislativo, Executivo e Ministro da Infraestrutura.

CRIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE PROJETOS E GRUPOS DE TRABALHO
Fomentamos, em parceria com Departamentos e Divisões Técnicas, projetos e novos grupos de
trabalho, em destaque:
• Petróleo & Gás;
• Hidrovias;
• Ferrovias;
• Energia Renovável;
• Grafeno;
• Hidrogênio;
• Educação;
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• Cidades Inteligentes.
Parcerias:
Em face desses projetos, ajudamos a concretizar um conjunto de parcerias, com destaque para:
GT Petróleo e Gás
• Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo
• Associação Comercial de Santos (ACS)
• Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos (AEAS)
• Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP)
• Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos (ABRAMAN)
• Associação Brasileira de Engenharia Industrial (ABEMI)
• Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ)
Grupo Energia Nuclear
• Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos e Inspeção (ABENDI)
Grupo Alimentos para o Mundo
• Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA)
• Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA)
Divisão Técnica de Navegação Interior e Portos
• Instituto Brasileiro de Logística (IBL)
• Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura (FRENLOGI)
• Comitê Brasileiro de Engenharia Portuária, Hidroviária e Costeira (COMPORT)
• Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica
(AMPORT)
• Movimento Pró-Logística
• Associação dos Produtores de Soja do Estado de Mato Grosso (APROSOJA-MT)
Divisão Técnica e Qualidade Engenharia do Futuro
• Câmara das Cidades 4.0 – Parceria com MCTI e Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR)
• Clube de Dados – Parceria com GT de Inovação e Inteligência Artificial da Escola de Negócios Saint
Paul
• GEAPE Tech - Grupo de excelência em administração estratégica de pessoas e tecnologias –
acordo com o Conselho Regional de Administração de São Paulo
• FNQ – Fundação Nacional de Qualidade para iniciativas conjuntas na plataforma MER – Modelo
de Excelência de Gestão em inovação, gestão e governança empresarial para produtividade e
otimização de processos

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Vice-Presidência participou de quatro entrevistas representando o IE na mídia pública, debate na
Make TV no painel Papo Direto, participação em apresentação em eventos do setor automobilístico
(SAE Brasil), industrial (ABIMAQ), energia (EPE/ANEEL), logística (DEINFRA FIESP) e inovação (CONIC
FIESP).
Para apoio junto às reuniões, confecção de atas e suporte nos webinar em organização, síntese de
apresentações, apoio na realização de encontros e trabalhos, agradecimentos especiais aos
colaboradores Eduardo Bendari e Fernando Bortolin, que ativamente proporcionaram a qualidade e
desenvoltura das atividades desta Vice-Presidência.
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VICE-PRESIDÊNCIA DE
ASSUNTOS INTERNOS
Miriana Pereira Marques
Vice-presidente de Assuntos Internos

Vitor Marques
Diretor de Assuntos Universitários

Angelo Sebastião Zanini
Diretor de Assuntos Acadêmicos

Flávia Bartkevicius Cruz
Diretora de Associações de Ex-alunos

Oswaldo Boccia Jr.
Vice-diretor de Associações de Ex-alunos

Nestor Soares Tupinambá
Diretor Cultural

Sokan Kato Young
Diretor de Visitas Técnicas

O ano de 2020 foi completamente diferente e inesperado!
O Mundo Digital passou a ser imposto. E não mais uma opção.

Mantivemos o contato com as escolas de engenharia e entidades irmãs, no nível virtual,
compartilhando e divulgando ações conjuntas.
Foram entregues mais 300 Prêmios Instituto de Engenharia aos formandos indicados pelas
respectivas escolas como os alunos que mais se destacaram. E na festa de comemoração do Dia do
Engenheiro, realizada de forma virtual, esses alunos foram honrosamente homenageados.
Nosso site mantém o link de diversas escolas de Engenharia, como também de várias atléticas,
empresas juniores, diretórios acadêmicos e associações de ex-alunos. Cada link foi inserido por
meio de uma parceria, realizando uma “troca” de divulgação.

A diretoria de Assuntos Acadêmicos manteve reuniões virtuais com diretores de várias escolas de
engenharia, para discutir temas diversificados e focados nas inovações no ensino.
A diretoria de Assuntos Universitários continua apoiando as reuniões de estudantes de Engenharia
que fazem parte de atléticas de todo o Brasil, e que são realizadas agora virtualmente.
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Realizamos a 4ª Jornada de Engenharia, Carreiras e Profissões como forma de manter a proximidade
com estudantes de Engenharia. Esta 4ª Jornada foi realizada em quatro manhãs e participaram do
evento virtual mais de 500 pessoas, entre engenheiros e engenheirandos.
Quanto aos programas e ações realizados pelo Instituto de Engenharia, participamos dos grupos:
Petróleo e Gás; Compliance, Mentoria e Mulheres.
O Grupo Mulheres intensificou suas atividades, mantendo um Happy Hour em todas as terceiras
quintas-feiras do mês e um almoço técnico nas últimas sextas-feiras. No mês de junho, também
virtualmente, realizamos mais um evento, no qual homenageando Mulheres que fizerem a
Engenharia, que fazem a Engenharia e farão a Engenharia.
Realizamos, em parceria com a Vice-Presidência de Atividades Técnicas, o Happy Hour com os novos
associados, como forma de recepcioná-los, apresentar a Casa e agregar novos valores.
Por meio da Divisão Técnica de Avaliações e Periciais realizamos vários eventos, internos e externos,
em parceria com outras Divisões e instituições parceiras.
Foram organizadas, em parceria com a Camargo Correia Infra, duas turmas do curso de BIM para
Obras de Infraestrutura.
Em parceria com o SEBRAE, realizamos o curso sobre Capacitação Empreendedora. Foram 16h de
conhecimento e motivação para empreendedores em época tão diferenciada. Tivemos um grande
número de inscritos para o curso, por essa razão, no mês de novembro, fizemos novo curso.

Atuamos com dedicação nos seminários, parcerias e eventos elaborados junto à Presidência do
Instituto de Engenharia e com tratativas jurídicas quanto ao locatário Engemaker.
Agradeço à minha equipe de trabalho, à diretoria executiva, aos conselheiros, aos associados e não
associados que me apoiam e incentivam em todas as atividades desenvolvidas por esta Vicepresidência.
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BALANÇO PATRIMONIAL
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020
INSTITUTO DE ENGENHARIA
CNPJ 61.647.483/0001-05
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
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