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Você está recebendo este arquivo
como cortesia do autor e da editora.
É apenas para seu uso pessoal.
Pedimos que você tenha muito cuidado
e não compartilhe esse material para
que não haja uma distribuição
irregular e ilegal na rede.
Obrigado
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JURO que, no cumprimento do meu
dever de Engenheiro, não me deixarei
cegar pelo brilho excessivo da tecnologia, de
forma a não me esquecer de que trabalho
para o bem do Homem e não da máquina.
Respeitarei a natureza, evitando projetar
ou construir equipamentos que destruam o
equilíbrio ecológico ou poluam, além
de colocar todo o meu conhecimento
científico a serviço do conforto e
desenvolvimento da humanidade.
Assim sendo, estarei em
paz Comigo e com Deus.
(JURAMENTO DO ENGENHEIRO,
dito por todos os profissionais de
engenharia, no dia da sua formatura.
Seu cumprimento resulta em cidades sustentáveis,
profissões valorizadas e uma sociedade mais justa.)
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Este livro é carinhosamente dedicado aos colegas,
engenheiros e arquitetos, que foram muito importantes
nos meus primeiros anos de exercício profissional:
Mauro Faccioni Filho
Marcos Vallim
Sebastião Lauro Nau
Paulo Grunwald
Arno Nardelli
João Luiz Leão (in memoriam)
Maristela Macedo Poleza
Edson Luiz Knabben
Ruth Meri Borgmann
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PREFÁCIO:

APRENDENDO O CAMINHO DAS PEDRAS
Quando me formei em Engenharia Civil na Universidade Federal
de Santa Catarina, não sabia exatamente o quê significava CREA
e nem entidade de classe, só tinha conhecimento da necessidade
de obter meu registro no Conselho para atuar como engenheiro.
Muito menos sonhava que um dia seria presidente do CREA,
função que exerço hoje.
Na verdade muitas dúvidas me permeavam quando saí da
universidade: e agora, o que fazer? Aonde atuar? Como oferecer
meus serviços? Quanto devo cobrar? Devo iniciar um curso de
pós-graduação em seguida? Realmente uma fase de indecisão,
muitos sonhos, mas pouca prática.
Naquela época não havia palestra institucional do CREA para
orientar o formando, não existia programa específico para os
futuros profissionais e muito menos publicações que norteassem
o caminho dos novos engenheiros. Tive que correr atrás da
máquina e me virar sozinho.
Com certeza foi em função desse público que meu amigo Ênio
Padilha resolveu escrever o brilhante Manual do Engenheiro
Recém-Formado, acredito que ele tenha tido as mesmas
dificuldades de informações que eu tive. E sem sombra de
dúvida que essa publicação será importante aos profissionais
da Engenharia, por isso conta com o apoio do CREA-SC
que tem como um dos objetivos principais a valorização e o
aperfeiçoamento profissional.
É claro que as informações hoje são mais difundidas e acessíveis
ao formando. Como exemplo disso temos o programa CREAjr,
um dos mais significativos do Conselho na atualidade, mantendo
um canal constante de troca de informações com as instituições
de ensino e formando novas lideranças no Sistema. O Programa
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está em seu quinto ano e encontra-se consolidado junto à
classe estudantil em 17 regionais, com mais de 8 mil membros
corporativos.
Algumas publicações já existentes no mercado abordam o
assunto. A internet também é um excelente meio de divulgação,
um verdadeiro instrumento de pesquisa. Entretanto, ressalto
que esse manual tem uma leitura fácil e agradável, com uma
linguagem direta e esclarecedora. Vale a pena conferir.
Aproveito a oportunidade para lembrar aos novos engenheiros que
nossas carreiras profissionais, assim como nossas vidas pessoais,
são feitas de escolhas. A cada minuto temos que tomar decisões,
que, muitas vezes, não temos a certeza de serem as corretas.
Cada decisão é apoiada nos conhecimentos adquiridos ao longo
de nossas vidas, nas experiências e vivências pessoais, em nossos
anseios e ideais e, muitas vezes, apenas em nossas intuições.
Por isso a importância da orientação, da informação, do
aperfeiçoamento contínuo. Portanto, aproveitem cada minuto
desse momento da vida para estudar mais, para saber e conhecer
mais, para descobrir e experimentar mais e, principalmente, para
errar mais.
Não tenham medo de errar. O erro faz parte do aprendizado e
é o que levará vocês a terem a confiança necessária para alçar os
voos mais altos.
Este é o momento para testarem aquilo que mais temem, para
superar os próprios limites, para experimentar e desafiar em vocês
o que realmente fará a diferença num futuro próximo.
Ao longo do tempo fui construindo a minha história aos poucos,
aproveitando as oportunidades, seguindo minhas intuições,
tomando as decisões que achava coerentes e buscando a força de
vontade para seguir em frente com ética, transparência, dedicação
e muita responsabilidade.
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É necessário que os novos profissionais tenham iniciativa, postura
e atitude de líder. As decisões que forem tomadas construirão o
futuro de cada um. Aproveitem esta leitura, absorvam o que o
autor explanou e coloquem em prática. Boa leitura a todos!
Carlos Alberto Kita Xavier
Eng. Civil e de Seg. do Trab.
Presidente do CREA-SC
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UM MANUAL PARA A GESTÃO
DA CARREIRA NO SÉCULO XXI
Se você perguntar a um engenheiro dos antigos ele irá se lembrar do
MANUAL DO ENGENHEIRO GLOBO, uma coleção de sete volumes
(parecia uma enciclopédia), escrita por diversos autores, entre eles Duílio
Bernardi, Milton Vargas e Eugênio Brito. Essa obra foi lançada na década
de 1960 e aparecia em 9 de cada 10 bibliotecas de engenheiros do Brasil.
Era, basicamente, um resumão de disciplinas fundamentais da engenharia,
como a matemática, a física, química, desenho, perspectivas, geometria,
topografia, mecânica, torção, baricentros, composição de forças, treliças,
momentos de inércia e resistentes, tração e cisalhamento, compressão,
mísulas, vigas e chapas, cargas a tope, concreto armado, coberturas e
tetos, arcos e pontes, hidráulica, perspectiva…
Aquele manual era tudo o que um bom profissional precisava quando
tinha qualquer dificuldade no exercício da profissão. Os problemas eram
TODOS de natureza técnica. Eram outros tempos…
Algum tempo depois surge o MANUAL DO ENGENHEIRO
HUDSON, livro do autor norte americano Ralph G. Hudson, de 1973.
Era menos robusto (tinha só umas 400 páginas) e menos charmoso (não
parecia uma enciclopédia), mas também teve seus dias (anos) de glória.
No geral, era uma versão reduzida do Manual Globo. O livro tratava,
basicamente, de questões técnicas e fundamentos de ciência natural
(Matemática, Geometria, Desenho, Física e Química).
Nos anos 1980 surge o MANUAL DE PRIMEIROS SOCORROS
DO ENGENHEIRO E DO ARQUITETO, livro do brilhante Manoel
Henrique Campos Botelho, que já havia ficado famoso por ter escrito
antes o clássico “Concreto Armado Eu te amo”. Na capa da primeira
edição deste livro1 havia uma informação importante: “ATESTADO:
ATESTAMOS QUE NESTE LIVRO NÃO HÁ NEM INTEGRAIS
NEM DIFERENCIAIS”. Era o jeito sempre criativo e bem humorado
do autor de dizer que o livro estava quebrando um paradigma. Um novo
BOTELHO, Manuel Henrique Campos. Manual de primeiros socorros do engenheiro e do
arquiteto. Ilustrações de Luiz Carlos Renzetti Jr (arq). São Paulo: Edgar Blucher, 1984, 250p.
1
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entendimento estava surgindo. O engenheiro e o arquiteto precisavam
de muito mais que fórmulas e equações matemáticas para resolver os
seus problemas do dia-a-dia. Definitivamente, já eram outros os tempos.
Vivia-se em plena Década Perdida. Grandes empresas de engenharia
estavam virando fumaça e os engenheiros estavam virando suco2.
No início dos anos 1990, alguns Manuais de Engenheiros também
foram lançados por Conselhos Profissionais, Sindicatos e Entidades de
Engenharia. Talvez o mais famoso deles tenha sido o MANUAL DO
PROFISSIONAL, de Edison Flávio Macedo3, que havia sido presidente
do Crea-SC entre 1982 e 1987. O livro de Macedo faz uma abordagem
quase filosófica do papel do engenheiro na sociedade e sua integração com
as mais variadas instituições do Sistema Profissional (Conselho, Sindicatos
e Entidades de Classe). O momento exigia do engenheiro muito mais que
simplesmente dominar a Matemática, a Física, a Química e o Desenho
(como nos tempos do Manual do Engenheiro Globo ou do Hudson) ou
aspectos operacionais de gestão de obras (como nos tempos do Manual
do Botelho). Agora era necessário também interagir com a sociedade.
O Manual que você lê agora atende a outro momento. Estamos no meio
da segunda década do Século XXI. A conjuntura é outra. Ser engenheiro
no Brasil do Século XXI tem outro significado. Nesses últimos 35 anos
enfrentamos muitas atribulações (muitas revoluções e reviravoltas).
•Existe um número maior de faculdades de Engenharia no país, o que
aumenta a concorrência por oportunidades profissionais;
• O marketing deixou de ser um tabu entre os profissionais de Engenharia
e passou a ser encarado como uma ferramenta essencial para obter
resultados no mercado competitivo;
• Desde a segunda metade da década de 1980, os softwares de desenho
e de projeto começaram a tomar conta dos escritórios, alterando
significativamente o modus operandi dos profissionais.
• A internet se agigantou, tornando-se uma das principais plataformas para
Refere-se ao Engenheiro paulista Garcez Filho, demitido de uma grande empresa de engenharia
em 1982, que montou uma lanchonete na esquina da Paulista com a Brigadeiro Luís Antônio e
deu à casa o nome “O Engenheiro que Virou Suco”. A lanchonete era um sucesso.
2

3

MACEDO, Edison Flávio. Manual do Profissional. Florianópolis: Crea-SC, 1992, 199p
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o trabalho, para a comunicação e para o desenvolvimento de capacitações
profissionais;
• Os profissionais da Arquitetura criaram seu próprio Conselho Profissional,
o CAU, com implicações sobre empresas, entidades de classe, publicações
especializadas e, principalmente, sobre a autoestima dos arquitetos do país.
Isso produziu e está produzindo consequências no mercado de trabalho e no
exercício profissional dos Engenheiros do Brasil.
Um Manual para Sobrevivência de um profissional nos dias de hoje
precisa contemplar aspectos que vão muito além das técnicas, científicas
ou filosóficas. Agora é preciso entender e interagir com as questões sociais,
econômicas e mercadológicas.
Definitivamente, não tá fácil pra ninguém! Exercer dignamente a profissão
e construir uma carreira bem sucedida não é mais (como já foi, no passado)
apenas uma questão de competência técnica e domínio das tecnologias.
Este livro se propõe a ser uma ferramenta útil nessa jornada.

CARREIRA E EXERCÍCIO PROFISSIONAL
Não se deve confundir a Carreira com o Exercício Profissional. São dois
conceitos diferentes. Entender isso ajuda a Planejar e Administrar as duas
coisas com mais eficiência.
O EXERCÍCIO PROFISSIONAL se inicia depois da graduação (depois
do registro no Conselho Profissional) e é regido e controlado pelas leis,
pelas normas técnicas, pelas determinações da categoria profissional e
pelo Código de Ética.
A CARREIRA, no entanto, se inicia assim que a pessoa entra no universo
da profissão, ou seja, quando inicia a faculdade.
A carreira é consequência das escolhas do indivíduo, muito mais que das
circunstâncias e das oportunidades.
O Exercício Profissional é um conceito perene e atemporal. Não depende
de quando e onde. Diz respeito a responsabilidades e competências.
A Carreira é um conceito mais abrangente. Suas questões e demandas
dependem do tempo e das circunstâncias (as fases da carreira). E, em cada
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fase da carreira, os desafios dependem das conquistas nas fases anteriores.
A entrada na faculdade marca o início da Carreira. Os anos que se seguem
(período de duração do curso) são importantíssimos pelo que representam
em termos de plantação. As decisões e escolhas do indivíduo durante esse
período produzirão consequências por muitos anos.
A formatura na faculdade marca o início do Exercício Profissional.
Trata-se de um período rico em desafios e oportunidades. E não deve
ser encarado (de forma alguma) como uma fase COMPLICADA para o
profissional. É uma fase difícil. Mas não requer decisões complexas.
Este livro é destinado a profissionais recém-formados (zero a dois anos). Tratase de um momento crucial, até para os que saem da faculdade com emprego
garantido. Há muitas decisões importantes para serem tomadas. Escolhas
difíceis, trade-offs 4 importantes e referências nem sempre muito claras.
A pesquisa que fizemos mostrou que não existe, hoje, no Brasil, uma
literatura que atenda esse público específico. Um livro que ajude esses
profissionais a enfrentar esse momento da carreira que irá, sem dúvida,
definir muita coisa para os próximos anos ou mesmo décadas.
Exercer dignamente a profissão e construir uma carreira bem sucedida
não é mais apenas uma questão de tempo. Este livro pretende ajudar
nesta empreitada.

O DISCURSO AOS ENGENHEIROS
RECÉM-FORMADOS
Em março de 2013 tive a imensa honra de ser paraninfo da turma de
Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina.
No convite que me foi feito ainda no ano anterior, os formandos me
pediam que o meu discurso fosse A ÚLTIMA AULA DA GRADUAÇÃO
e que, portanto, eu desse a eles alguns conselhos ou recomendações para
as suas carreiras profissionais e para as suas vidas.
Trade-off é uma expressão, de origem na administração, que define uma situação em que
há conflito de escolha. Acontece quando uma ação que visa à resolução de problema acarreta
outro, obrigando uma escolha, que nunca é fácil e exige domínio da estratégia.
4
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Escolhi esse texto como ponto de partida para este livro. Eis aí, na íntegra,
o meu…
DISCURSO AOS ENGENHEIROS RECÉM-FORMADOS5

Senhoras engenheiras eletricistas recém-formadas, senhores
engenheiros eletricistas recém-formados:
A formatura da graduação é um dos momentos mais importantes da vida de
qualquer pessoa. A data de hoje será lembrada por muitos e muitos anos. E
eu estou sinceramente muito feliz por fazer parte disto. No email que vocês
me enviaram com o honroso convite para que eu fosse o paraninfo da turma havia uma frase que me deixou muito orgulhoso. Lá diziam vocês, que
queriam ouvir de mim alguns conselhos nesta ÚLTIMA AULA da graduação.
Fiquei muito honrado. E não vou me fazer de rogado. Tenho mesmo uns
dez conselhos (ou recomendações) que os meus 54 anos de vida, meus 30
anos de Engenharia e pelo menos 15 anos ensinando e dando consultoria
a profissionais de todas as idades me permitiram acumular. Aqui vão eles:
Recomendação número um:
Não dar ouvidos à conversa mole de que engenheiro
recém-formado não sabe nada. Ou que sabe muito pouco.
É verdade que os senhores ainda têm muita coisa para aprender. Mas quem
de nós não tem? Eu ainda tenho muita coisa para aprender, sobre a vida e
sobre o meu trabalho. Seus professores também ainda continuam aprendendo coisas. Apesar de sermos bem mais velhos que os senhores, não
sabemos tudo. Os senhores também não sabem. Porém, o fato de não sabermos tudo não significa que não sabemos nada ou que o que sabemos é
muito pouco. Ao conceder a cada um dos senhores o grau de engenheiro a
Reitora Roselane Neckel, em nome da Universidade, manifesta a convicção
de que os senhores estão prontos para Exercício da profissão. Portanto,
sabem o suficiente. Os senhores sabem o suficiente para iniciar com competência e segurança as suas carreiras profissionais numa das áreas mais
significativas para o desenvolvimento deste pais. E isto não é pouco. Portanto, sigam em frente com confiança e com coragem.
Conselho número dois:
Fazer Gestão da Carreira Profissional.
Existe uma frase, muito popular que diz "Aquele que não luta para ter o
futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier". Está corretíssimo. O estilo
Zeca Pagodinho de conduzir a carreira, na base do "deixa a vida me levar"
é uma aposta de alto risco quando está em jogo a sua carreira profissional.
A primeira fase na carreira de um profissional é a fase de formação. Ela começa quando o jovem entra na faculdade e não termina com a formatura.
Nos próximos dois ou três anos é preciso que os senhores mantenham,

5

O vídeo deste discurso pode ser visto em http://www.eniopadilha.com.br/artigo/3685
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como se diz no Facebook, "um relacionamento sério com os livros e com os
cursos de especialização e aperfeiçoamento". Isto dará solidez ao conhecimento e trará a segurança necessária para o crescimento profissional; E os
senhores passarão ainda por diversas outras fases da carreira até chegar
a tão sonhada Realização Profissional. Em cada uma dessas fases existem
plantações e colheitas. E os senhores colherão de acordo com o que tiverem
plantado. Façam uma boa plantação. Planejem a safra. Tomem as suas carreiras sob seu controle. E os resultados serão positivos, sempre.
Este segundo conselho (o de planejar e tomar conta da própria carreira
profissional) nos leva ao terceiro: Não levar em conta a remuneração
na hora de escolher primeiro emprego.
Os senhores certamente já receberam, estão recebendo ou receberão propostas de emprego ou de oportunidades profissionais. Resistam às propostas que resolvem problemas imediatos criando problemas para o futuro.
Elas geralmente se apresentam sob a forma de empregos ou oportunidades
onde a remuneração é alta e o aprendizado é nulo. São trabalhos onde os
senhores terão suas capacidades, conhecimentos e habilidades exploradas
mas não desenvolvidas e ampliadas.Neste momento de suas carreiras, senhores e senhoras, aprender mais é o que mais importa. Não caiam na
armadilha de se transformar hoje nos desempregados do futuro. Escolham
os empregos ou as oportunidades onde o aprendizado seja maior que o
salário. O futuro de cada um dos senhores agradece.
Recomendação número quatro:
Ampliar a cultura geral e a percepção social.
Um engenheiro não pode viver (e trabalhar) como se não existisse vida inteligente fora da Física, da Matemática, da Química e das suas tecnologias.
Um engenheiro deve ter olhos para as ciências sociais. Precisa se dedicar
a entender as pessoas e suas idiossincrasias. Não pode alimentar preconceitos nem ter o pensamento estreito. Livros, shows musicais, teatros, museus, exposições e toda sorte de manifestação popular devem ser do nosso
interesse. É isso o que nos torna especiais e úteis para a sociedade. A sociedade sempre espera que o engenheiro tenha respostas. Soluções. E os
engenheiros se orgulham disso. Mas as melhores respostas são produzidas
pelas pessoas que têm mais horizontes, que enxergam mais longe, que
têm uma percepção evoluída. A cultura geral, o conhecimento das coisas
do mundo e da sociedade é um patrimônio valiosíssimo na construção de
carreiras vitoriosas.
Conselho número cinco:
Respeitar a marca Engenharia.
Hoje, depois de 5 anos de estudos, os senhores finalmente conquistaram
o direito à propriedade de uma marca importante: a marca ENGENHARIA.
Os senhores poderão utilizar essa marca e explorar suas potencialidades
comerciais. Porém, como diz o personagem Rumplestiltskin, "toda mágica
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vem com um preço." E o preço de poder utilizar e explorar a marca engenharia é tornar-se um de seus guardiões. A marca é sua. Mas o senhor não
é o único proprietário. Existem centenas de colegas engenheiros no Brasil
inteiro que são seus sócios. Respeite esses sócios. Cuide para que o seu trabalho não diminua a importância e o valor da sua profissão. Nunca fale mal
nem desmereça a Engenharia. E evite falar mal de colegas engenheiros.
Um engenheiro não deve ser o primeiro a jogar pedras num colega profissional. E isso não se chama corporativismo puro e simples. É lealdade. Lealdade àqueles que reconhecemos como iguais. Irmãos de profissão. Sócios.
Numero seis: Ter a ética profissional
como guia e mãe de todos os princípios.
Acreditem: mais que um valor moral e de um conjunto de princípios positivos, ética profissional é bom para os negócios. É bom para a carreira profissional. Infelizmente as senhoras e os senhores serão, muitas vezes, estimulados a resolver problemas de maneira mais fácil, transgredindo, aqui e ali,
as regras da ética profissional. Essas transgressões produzem, é verdade,
facilidades e benefícios imediatos e tentadores. Mas a transgressão à ética é
como o uso de drogas: seus benefícios são de curto prazo. O tipo de vantagem, obtida com esses subterfúgios, produzem um barato momentâneo e
contas salgadas para serem pagas adiante. E essa cobrança é representada
por grandes dificuldades para seguir avançando nas etapas posteriores e,
portanto, nos níveis mais elevados da carreira.
Número sete: Pode não parecer tão importante, mas é: Dar atenção à
aparência. Vestir-se bem. Cuidar do visual e do vocabulário.
No inicio da década de 1980 a USTop, uma fabricante brasileira de camisas,
usava um slogan que podemos repetir hoje como uma advertência valiosa:
"O mundo trata melhor quem se veste bem". Engenheiros costumam não
dar muita importância para este "detalhe" por acreditarem que aparência
não importa. Que eles serão reconhecidos e valorizados pela sua inteligência e pelos seus conhecimentos. Isto é verdade, mas só no longo prazo. No
curto prazo, no processo da conquista das primeiras oportunidades, acreditem: aparência conta. A boa educação (geralmente representada pelo
bom vocabulário) abre portas e colocará os senhores mais próximos das
melhores chances de vitoria.
Conselho número oito: Aprender Administração
O conhecimento das técnicas de Administração irá ajudá-los a transformar
a atividade profissional de Engenharia em um negócio. Mais que isso: um
bom negócio. Não importa se o senhor ou a senhora será empregado ou
empregador. O conhecimento das ciências que dão suporte à Administração
(história, economia, geografia, psicologia, etc) será útil à sua carreira e os
tornará ainda mais úteis à sociedade.
Recomendação número nove: Procurar uma entidade de classe
(associação, clube, grêmio...) e ser um associado participante e ativo.
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O senhor matará três coelhos com uma única cajadada. (UM) contribuirá
para o desenvolvimento da profissão; (DOIS) desenvolverá uma excelente
atividade social, fará ótimos amigos, talvez até uma boa rede de relacionamentos profissionais; e (TRÊS) será visto, pela sociedade (leia-se "mercado") como um bom profissional, reconhecido entre os seus pares. E isso é
muito bom. Bom para a vida e bom para os seus negócios.
Finalmente, a recomendação número dez: Cuidar da saúde.
Muitos jovens não dão muita importância para este item por acreditarem,
primeiro, que a saúde física, típica da juventude, é um bem eterno, que
não acaba nunca; e, segundo, acreditam que o sucesso profissional conduz
naturalmente à boa saúde. Mas não é essa a relação de causa e efeito. É
importante dizer aqui: a boa saúde não é eterna e é dela que decorre o
sucesso. Vocês dependerão da boa saúde para obter tudo o mais. Portanto,
pratiquem esportes, bebam muita água, não exagerem em coisa alguma,
alimentem-se bem, durmam o suficiente, façam visitas regulares ao médico
e ao dentista, dediquem-se à vida com a família e aos relacionamentos com
os amigos... enfim: cuidem-se bem.
Finalizo aqui com as palavras do físico e brilhante pensador Albert Einstein (escritas na página 29 do seu livro COMO VEJO O MUNDO, de 1953)
e que eu e meus colegas da turma de 1986, utilizamos como epígrafe
do nosso convite de formatura nesta mesma faculdade de Engenharia
Elétrica da UFSC.
Diz Einstein: "Não basta ensinar ao homem uma especialidade. Porque se
tornará uma máquina utilizável, mas não uma personalidade. É necessário
que adquira um sentimento, um senso prático daquilo que vale a pena ser
empreendido, daquilo que é belo, do que é moralmente correto. A não ser
assim, ele se assemelhará, com seus conhecimentos profissionais, mais a
um cão ensinado do que a uma criatura harmoniosamente desenvolvida.
Deve aprender a compreender as motivações do homens, suas quimeras e
suas angústias para determinar com exatidão seu lugar exato em relação a
seus próximos e à comunidade."
Tenho certeza, senhora Reitora e senhores membros dessa mesa de honra, que o curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa
Catarina ensinou a esses jovens, que hoje recebem seus diplomas, muito
mais que apenas uma especialidade. Ensinou a eles (como me ensinou, na
década de 1980) o valor das coisas realmente importantes. E tenho certeza
também de que, no processo de Formação Continuada de cada um deles,
que agora é uma decisão pessoal, não faltarão ingredientes de formação
social, humanitária e comprometida com o desenvolvimento harmonioso
da humanidade.
Muito Obrigado.
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