Editorial

Esta edição da Revista Cenário Técnico traz um
panorama da construção civil no Espírito Santo.
Quando a economia de um país vai bem, este setor
é um dos que mais rapidamente reflete a boa
situação, com a execução de obras por todo lado. O
contrário também acontece e, em tempos de crise
econômica internacional buscamos a opinião de
especialistas que pudessem determinar o quanto
essa indústria já foi atingida.
A construção civil é responsável por gerar 10%
do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba e entre os
profissionais representados pelo Sintec-ES, são os
técnicos em edificações e em eletrotécnica os que
mais aproveitam as opor tunidade de trabalho
ofertadas pelo setor.
Outros dois pontos relevantes abordados na
reportagem são a sustentabilidade e a segurança
do trabalho. Os profissionais da área tecnológica
são cada vez mais requisitados a apresentar

soluções que diminuam
os impactos causados
por essa indústria ao
meio ambiente. Um
desafio que deve ser
encarado com muita
responsabilidade.
Com relação à segurança, segundo estudiosos,
os trabalhadores contratados na informalidade estão
entre os mais vulneráveis a sofrerem acidentes, o que
evidencia a falta de políticas públicas para o setor.
Boa leitura e aguardamos suas sugestões e
comentários. Para entrar em contato envie e-mail
para faleconosco@sintec-es.com.br ou cartas para Av.
Nossa Senhora da Penha, 280, sala 204, Praia de Santa
Helena, Vitória/ES, CEP 29055-050.
Téc. Ind. em Metalurgia Kepler Daniel S. Eduardo
Presidente do Sintec-ES
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Parecer Técnico

Contribua você também com sugestões, críticas e comentários.
E-mails para faleconosco@sintec-es.com.br ou cartas para Av.
Nossa Senhora da Penha, 280, Ed. Praia Center, Sala 204,
Praia de Santa Helena, Vitória/ES CEP 29055 050
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Meio ambiente
Gosto muito da qualidade da
Revista Cenário Técnico. Já que
vocês adotaram a impressão em

papel reciclado, sugiro que a cada
matéria de capa, sejam abordadas
também as questões ambientais
relacionadas ao tema. Apesar de
gerar emprego e renda, infelizmente, muitas indústrias ainda não se
preocupam em cuidar da nossa tão
sofrida Terra. Temos que cobrar a
mudança de atitude de empresários
e políticos irresponsáveis.

A importância da informação
A informação de qualidade é uma
importante ferramenta para quem
luta pelo cumprimento da lei, ou
seja, para que seus direitos como
trabalhador sejam respeitados.
Parabenizo a iniciativa do SintecES em nos presentear a cada
semestre com uma revista repleta
de boas matérias.

Juliano Felix Soares
Estudante
V ila Velha - ES

Paulo de Souza
Técnico em Eletrotécnica
Vitória-ES

Evento técnico

IV Setec acontece em agosto
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"Empregabilidade, Empreendedorismo e Inovação Tecnológica".
Este será o tema do IV Seminário
dos Técnicos Industriais (IV Setec) a
ser realizado nos dias 7, 8 e 9 de
outubro de 2009, no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), antigo
Cefetes. A previsão é de que o evento,
cuja proposta é fomentar o empreendedorismo e a capacitação profissional, visando o melhor preparo
e desempenho dos profissionais da
área tecnológica, reúna 2 mil participantes nos três dias de atividades.
Técnicos industriais, tecnólogos,
engenheiros, arquitetos, empresários, autoridades, e estudantes terão
a oportunidade de debater empregabilidade e mercado de trabalho,
ter acesso às inovações tecnológicas,
conhecer casos de sucesso empresarial, fomentar o empreendedorismo e promover a valorização dos
profissionais do setor.
O IV Setec promete superar o
sucesso da terceira edição do
seminário, realizada em outubro do
ano passado, quando 1 mil e 500

Em 2008 o evento
pessoas e inúmeros especialistas
abordaram questões relacionadas à
participação dos profissionais da
área tecnológica no cenário de
desenvolvimento do Espírito Santo.
Assim como em 2008, o evento
deste ano será realizado pelo
Sindicato dos Técnicos Industriais do
Espírito Santo (Sintec-ES), sob a
organização da Cooperativa dos
Técnicos Industriais e Tecnólogos do
Estado do Espírito Santo (CoopttecES), que já prepara uma ampla
programação com cursos, minicursos, palestras, feira e o prêmio
destaque 2009, que tem como

reuniu mais de 1,5 mil participantes
missão eleger os melhores profissionais, empresas e empreendimentos da área tecnológica no
estado.
Para viabilizar o evento, que
requer considerável infra-estrutura
e alto padrão de qualidade técnica
e logística, os organizadores já
começaram a buscar parceiros, uma
vez que o IV Setec não possui fins
lucrativos e terá todos os seus custos
cobertos por patrocínio, apoio e
inscrições para os cursos. Os
interessados em conhecer o projeto
devem podem obter informações
pelo tel.: (27) 3323-1486.

Institucional

Técnicos consolidam atuação
no Sistema Confea/Crea

Membro da Coordenação Nacional
do Projeto Pensar o Brasil do
Confea
Téc. em Metalurgia Miguel Madeira
Diretor Financeiro da Mútua-ES
Téc. em Eletrônica Edson Wilson
1º vice-presidente do Crea-ES
Téc. em Mecânica Ronaldo Neves Cruz
Conselheiros do Crea-ES
Téc. em Agrimensura Aloisio Carnielli
Téc. em Edificações Rosimara Pimentel
Téc. em Eletrotéc. José Joaquim da Silva
Gonçalves

Téc. em Eletrotéc. Portugal Sampaio Salles
Téc. em Mecânica Jadir José Pela
Téc. em Mecânica Ronaldo Neves Cruz
Téc. em Agrimensura Joel Rocha Trancoso
Téc. em Edificações Marcione T. de Morais
Téc. em Eletrotécnica Délio Moura do Carmo
Téc. em Eletrotécnica Hideraldo Gomes
Téc. em Mecânica Jairo Estevão Rocca
Téc. em Mecânica Adejair Anselmo Pertel

Comissão de RReno
eno
enovv ação do Terço
do Crea-ES
Téc. em Eletrotécnica José Joaquim da Silva
Gonçalves

Comissão de Ética e Exercício
Profissional do Crea-ES
Téc. em Edificações Rosimara Pimentel
Comissão Orçamento e Tomada de
Contas do Crea-ES
Téc. em Agrimensura Aloísio Carnielli
(coordenador)
Téc. em Edificações Rosimara Pimentel
(coordenador adjunto)
Téc. em Eletrotéc. Portugal Sampaio Torres

Comissão Eleitoral Regional do
Crea-ES
Téc. em Agrimensura Aloisio Carnielli
Téc. em Eletrotécnica Portugal Sampaio
Salles
Inspetores do Crea-ES
Téc. em Eletrônica Ronio Linhares de
Oliveira (Cachoeiro de Itapemirim)
Téc. em Eletrotécnica José Delerme de
Castro (Cachoeiro de Itapemirim)
Téc. em Eletrotécnica Francisco Emmanuel
Soares dos Santos (Linhares)
Superintendente do Crea-ES
Téc. em Mecânica Aluyr Carlos Zon Júnior

MAIO

Coord. do Núcleo Capixaba do
Projeto Pensar o Brasil do Confea
Téc. em Eletrotécnica José Carlos Pigatti

de uma atuação positiva e de
qualidade, o presidente do Sindicato
dos Técnicos Industriais de Nível
Médio no Estado do Espírito Santo
(Sintec-ES) Téc. em Metalurgia
Kepler Daniel S. Eduardo aproveita
a oportunidade para conclamar os
técnicos industriais a se
registrarem e permanecerem em
dia com o Crea-ES.
"Dessa forma, estaremos aptos
a nos candidatar e a representar
nossa categoria no maior conselho
profissional do estado. Se
participarmos mais ativamente dos
fóruns do Conselho, teremos mais
opor tunidades de interferir nas
decisões tomadas pelo Crea-ES,
defender nossos direitos e
consolidar nossa imagem. Além
disso, o Sintec-ES se tornará mais
forte para lutar pelas atribuições
profissionais contidas na Lei 5524/
68 e no Decreto 90.922/85, que
dispõe sobre o exercício da
profissão de Técnico Industrial de
nível médio", diz.

2009

Representantes em 2009

oferecendo benefícios, convênios e
serviços.
O Téc. em Metalurgia Miguel
Madeira e o Téc. em Eletrotécnica
José Carlos Pigatti conduzem no
estado as atividades do Projeto
Pensar o Brasil, do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia (Confea). Entre as
atividades do Projeto Pensar o
Brasil estão a de monitorar as
obras do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) e
acompanhar a elaboração e
execução do orçamento público
estadual. O Núcleo Capixaba do
Projeto Pensar o Brasil possui
dinâmica própria de funcionamento
e se reúne mensalmente para
realizar debates impor tantes e
prioritários para o Espírito Santo.
Diante do índice crescente de
par ticipação dentro do Sistema
desde 2000, quando foi constituída
a Comissão dos Técnicos, e dos
resultados positivos obtidos pela
categoria nos últimos anos, frutos

CENÁRIO TÉCNICO

O número de técnicos industriais
que ocupam funções determinantes
no Sistema Confea/Crea/Mútua tem
sido cada vez mais representativo,
gerando frutos e conquistas para a
categoria, que passa a ter mais
força, credibilidade e responsabilidade dentro das três instituições.
No Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Espírito Santo (CreaES) os técnicos industriais estão
presentes em todas as instâncias
de decisão. A categoria possui
representantes na diretoria, superintendência, plenário, câmaras
especializadas, comissões e
inspetorias regionais.
Na Caixa de Assistência dos
Profissionais do Crea-ES (MútuaES), o Téc. em Eletrônica Edson
Wilson foi empossado no início deste
ano e será o diretor financeiro da
instituição até 2011. A entidade não
possui fins lucrativos e tem como
objetivos apoiar as profissões e
profissionais da área tecnológica
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Especial - Construção Civil

Tijolo por tijolo para c
A indústria da construção civil é
um segmento que tem grande peso
na economia capixaba. Enquanto o
setor representa 7% do Produto
Interno Bruto (PIB) do país, no
Espírito Santo corresponde a 10%
do PIB. Segundo dados da
Secretaria de Desenvolvimento do
Estado do Espírito Santo, são 70 mil
empregos ligados a esse ramo
industrial.
Na última década, a construção
civil foi uma das atividades
econômicas que mais cresceu no
estado, inclusive acima da média
nacional, a ponto de atrair
construtoras e incorporadas de
outras unidades da federação. A
expansão de maneira segmentada
do mercado imobiliário é um dos
indicadores desse dinamismo
econômico. Toda essa positividade
deve-se a uma conjunção de
fatores: disponibilidade de crédito,
política e legislação habitacional

favoráveis, organização e
competência técnico-gerencial do
setor, estabilidade econômicopolítica do Espírito Santo e do país.
Segundo o Sindicato da
Indústria da Construção Civil do
Estado do Espírito Santo
(Sinduscon-ES), o setor, junto com
todas as atividades a ele
relacionadas - que envolve obras
públicas e privadas - movimenta R$5
bilhões por ano. A indústria
imobiliária registrou, até o final de
2008, um volume de 26 mil unidades
em produção, o que representa um
crescimento de 16% em relação ao
ano anterior. Porém, diante da atual
crise financeira internacional, o
setor está incer to quanto a
continuidade de processo. A
perspectiva é de cautela.
A constr ução civil capixaba
conta com empresas muito bem
preparadas e capacitadas para
qualquer tipo de empreendimento.

Todas elas têm entre as suas
prioridades o sistema de gestão da
qualidade, a capacitação de
colaboradores e a capacitação
gerencial. Há empresas capixabas
altamente qualificadas que estão
atuando fora do estado junto com
grandes corporações.
"Nosso setor cresceu, evoluiu, se
modernizou e se posicionou como
próspero e com uma visão muito
moderna de atuação", fala
entusiasmado o presidente do
Sinduscon-ES, Aristóteles Passos
Costa Neto.
O entusiasmo de agora se
justifica diante do cenário
econômico que o setor possui desde
2003. "Nós chegamos a registrar,
em alguns anos, uma queda do PIB
dos negócios. A partir de 2003, as
coisas mudaram, e algumas
medidas importantes de natureza
econômica foram tomadas",
completa.
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A concorrência externa
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O Espírito Santo, juntamente
com Santa Catarina, são os dois
estados brasileiros que mais
crescem economicamente. As
configurações geográficas também
fazem do nosso estado um lugar
atraente para o mercado imobiliário.
Trata-se de um estado considerado
bom para se morar por possuir um
crescente e diversificado setor
industrial e de serviços, dimensões
territoriais pequenas e disponibilidade de infra-estrutura para novos
empreendimentos, além de uma
variabilidade climática agradável.
Foi para explorar esse potencial
que grandes empresas do setor
vieram para cá. A segmentação que
o setor vive hoje mostra o quanto o

construir um ES forte

1964, ser viu para fomentar o
mercado habitacional no Brasil e
tornou popular a política de
habitação, que não existia até então
no país. Em 1986, o órgão foi
extinto.
Auge: O setor viveu o seu auge,
no Estado, entre 1975 e 1982,
quando a base econômica do estado
deixa de se agrícola para se tornar
urbano-industrial.
Crise: Na década de 80, o setor
atravessou uma grave crise, por
causa dos altos índices de inflação
registrados no país.
Auto financiamento: De 1990
a 2004, as construtoras passaram
a trabalhar com auto financiamento,
onde buscavam os compradores

para financiar as obras por conta
própria. A retomada dos
financiamentos imobiliários foi
feita, em par te, pela Caixa
Econômica Federal em 1995.
Volume de ne
gócios: Em
negócios:
2007 e 2008, os bancos injetaram
mais de R$ 22 bilhões em
recur sos da poupança no
mercado imobiliário. Em 2000,
esse investimento não passava de
R$ 1 milhão. O volume de
recur sos foi multiplicado em
quase 20 vezes nesse período.
(Fonte: Campos Junior, Carlos
Teixeira de. "A história da
construção e das transformações
da cidade". Vitória: Cultural-es,
2005).

A crise atual
Dada a sua capacidade de
absorção rápida de mão-de-obra,
a construção civil funciona como
mola propulsora de desenvolvimento e responde rapidamente aos
menores estímulos. Mas diante da
crise atual, ainda é prematuro fazer
previsões. Em geral, o setor
continua construindo os projetos já
vendidos e somente a par tir do
segundo semestre será possível ter
uma noção do impacto da crise
sobre a economia do setor.
A indústria da construção civil
se mostra cautelosa. "Nossa crença
é que nos próximos meses
tenhamos a sinalização de
recuperação da economia. É bem
verdade que não voltará a ser a
farra de 2007, mas não queremos
farra. Queremos continuar
trabalhando", diz o presidente do
Sinduscon-ES.

MAIO

Início: Em 3 de outubro de
1934, 11 construtores, criaram
o "Syndicato dos Constructores
Civis de Victoria", com o objetivo
de organizar as poucas
empresas que surgiam em torno
das obras que se iniciavam na
capital capixaba.
Demanda: Até a década de 50,
a construção civil no Espírito
Santo só existia de forma
individualizada. A demanda era
pequena e a finalidade não era,
ainda, a comercialização. A partir
de 1950, porém, os edifícios
começam a surgir como produto
imobiliário.
Política: O BNH, criado em

econômico forte", diz.
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Histórico do setor

Essa capacidade de absorver a
concorrência e manter-se em
crescimento também se deve a um
processo de busca da qualificação
mobilizado pela própria indústria da
construção civil local. Práticas e
noções como racionalização de
processos, controle de produtos e
insumos, fazem parte do cotidiano
das empresas e garantem a
qualidade e a produtividade. Com
essa cultura de negócios foi possível
inovar a gestão das empresas do
setor tornando-as competitivas.
O presidente do Sindicato dos
Técnicos Industriais de Nível Médio
no Estado do Espírito Santo
(Sintec-ES), Téc. Industrial em
Metalurgia Kepler Daniel S.
Furtado, destaca a contribuição dos
profissionais técnicos para o
crescimento e for talecimento do
setor. "Foi também graças a
atuação competente e séria desses
profissionais que essa indústria
conseguiu imple-mentar inovações
e se estabelecer como segmento

CENÁRIO TÉCNICO

mercado é amplo e promissor. Isso
se deve a chegada dessa
concor rência. Claro que a
concentração desses empreendimentos ainda está muito concentrada na Região da Grande Vitória
até o município de Aracruz, com
alguns poucos empreendimentos
no norte e no sul do Estado.
Sobre a chegada dessa
concor rência, o presidente do
Sinduscon-ES diz que, em um
primeiro instante, houve uma reação
negativa por parte das empresas
locais. Depois, passou-se por um
período de acomodação. "Algumas
dessas empresas fizeram parcerias
locais. Trouxeram ferramentas de
marketing e algumas novidades que
acabaram enriquecendo nosso
mercado. A grande verdade é que
essas empresas vieram extremamente capitalizadas, com um
poder de compra muito grande e
quase sufocaram nosso mercado
local. Mas, como o mercado é livre,
nós administramos isso", diz.
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Por uma construção civil
sustentável

Cardo
S é r g io

so

destacam-se a minimização do
consumo e maximização da reutilização dos recursos, a utilização
de recursos renováveis ou recicláveis e a busca na qualidade na
concepção do ambiente construído.
"Neste contexto, a escolha de
materiais de construção deixa de
ser realizada apenas tomando-se
como base os critérios estéticos,
mecânicos e econômicos, estando
condicionada também com as
questões de contaminação do
ambiente interno de uma edificação,
dos possíveis impactos ambientais
da sua disposição enquanto resíduo
sólido e das possibilidades de sua
reutilização ou reciclagem", diz.
A Marca Ambiental é uma
empresa que presta ser viço de
gerenciamento de resíduos e está
atuando, juntamente com a Mazzini
Gomes Construtora, na execução de
um empreendimento residencial
que respeite ao máximo os
princípios da sustentabilidade.
O projeto, lançado no final do
ano passado, visa implementar a

:
Fotos
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O setor de construção civil é
responsável pelo consumo de
grande quantidade de recursos
naturais. A geração de resíduos
sólidos e efluentes, as poluições
atmosféricas, sonoras e visuais são
alguns dos problemas ambientais
possíveis de serem gerados por
essa atividade. Estima-se que 66%
de toda a madeira extraída, 40%
da energia consumida e 16% da
água potável do mundo sejam
utilizados pela indústria da
construção.
Porém, cada vez mais a busca
pelo desenvolvimento sustentável
tem sido uma das grandes preocupações da atividade industrial e a
construção civil está inserida nesse
processo. A motivação para essa
mudança de paradigma vem tanto
da conscientização dos empreendedores como da valorização
mercadológica da sustentabilidade:
cada vez mais os consumidores
exigem produtos que respeitem o
meio ambiente.
A adoção dos princípios da
sustentabilidade pela indústria da
construção civil pode ser dividida
em dois momentos. O primeiro
consiste na aplicação desses
princípios no processo de concepção e produção dos bens da
construção civil. O segundo diz
respeito ao funcionamento do
produto final.
Essas duas formas de aplicar a
sustentabilidade ao setor depende
da qualificação de recursos
humanos, da melhoria de processos
e tecnologias construtivas e do
consumo sustentável de recursos
naturais. O supervisor de Projetos
Ambientais da Marca Ambiental,
Bruno de Freitas Ramos, explica
que, nessa linha de pensamento,

idéia da sustentabilidade em todos
os detalhes da sua execução e
também no funcionamento do
produto final. Para isso, todas as
etapas da edificação serão
monitoradas a fim de medir o
volume de carbono emitido na
atmosfera, de posse desse número,
posteriormente serão plantadas
árvores para fazer a compensação
do impacto gerado.
Ações para reduzir o consumo
de energia de água e energia,
destinação e transporte adequados
das sobras da construção também
estão prevista no empreendimento.
Mercado consumidor
Mesmo que a consciência
ambiental dos empreendedores seja
um forte motivador para a adoção
de práticas sustentáveis pelo setor,
a demanda dos consumidores por
produtos ecologicamente corretos
é o que parece impulsionar as
construtoras a conceberem
produtos dentro desses princípios.

rança do trabalho faz parte das
exigências legais às quais as
empresas do setor estão
submetidas. As certificações de
qualidade também colaboram
para que o setor busque reduzir
os índices de acidentes. Nesse
sentido, as empresas de maior
por te acabam sendo mais
atentas para essa questão, pois,
para se ter um programa de
segurança e saúde no trabalho,
é preciso investir em uma gestão.
O tecnologista da Fundação
Jorge Duprat Figueiredo de
Segurança e Medicina do
Trabalho (Fundacentro), Francisco de Almeida Gusmão, diz que
o setor de construção civil do
Espírito Santo tem acompanhado a evolução do setor
nacional no que diz respeito a
segurança do trabalho. "Com a
chegada de empresas de fora,
essa preocupação foi intensificada. Em quase todos os canteiros, é possível ver isso pela
presença de equipamentos de
proteção periférica, como
tapumes e rede de proteção. Já
a terceirização do setor tende a
precarizar a segurança e a
saúde do trabalhador. Mas a
contratação de uma outra
empresa para a execução do
serviço não exime a contratante
das responsabilidades. A saúde
do trabalhador não pode ser
colocada em risco por causa da
redução de custos" conclui
Gusmão.

MAIO

Mas, para Ana Maria, a
sustentabilidade não pode ser
resultado do protagonismo
mercadológico apenas. "Ainda falta
uma atuação do poder público no
sentido de estabelecer legislação e
incentivar a adoção de inovações
sustentáveis nos novos empreendimentos por meio de subsídios
fiscais, por exemplo", diz. Em
algumas capitais do país, como São
Paulo e Curitiba, já há leis que
tratam do uso racional e da
reutilização da água, bem como da
capitação da água pluvial.
Enquanto o Poder Público local

Apontada como umas das
indústrias com maior índice de
acidentes de trabalho, a
construção civil procurou reverter
essa realidade por meio de
investimento em treinamentos do
trabalhador e em políticas de
segurança do trabalho. Segundo
dados do Ministério da
Previdência Social, as atividades
de incorporação de empreendimentos imobiliários e de
construção de edifícios somaram
5.975 acidentes de trabalho na
Região Sudeste do Brasil em
2007. No Espírito Santo, o total
de acidentes dessas duas
atividades foi de 610 nesse
mesmo ano.
Para o presidente do Serviço
Social da Indústria da Construção
Civil do Estado do Estado do
Espírito Santo (Seconci),
Francisco Xavier Mill, nos últimos
anos, o setor de construção civil
deixou de ser manchete
constante nos jornais por causa
de acidentes de trabalho. O
motivo: investimento em políticas
de segurança do trabalho por
par te dos empre-gadores.
"Atualmente, além dos exames
admissionais obrigatóri-os, o
trabalhador da construção
recebe treinamento teórico e
prático sobre segurança do
trabalho. Essa capacitação
também acontece quando ele
muda de empresa ou função
dentro do canteiro", explica.
A preocupação com a segu-
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Estimulo

não toma essas medidas, o próprio redução dos impactos ambientais.
As inscrições para a premiação
mercado vai buscando formas de
fazer a sustentabilidade ser um só serão abertas em 2010, pois ao
valor e uma prática da construção longo deste ano o Sinduscon-ES
desenvolverá um trabalho de
civil.
Exemplo disso é o Prêmio Eco, mobilização e capacitação do setor
uma iniciativa do Sinduscon-ES, que em torno da temática.
visa criar uma cultura de preservaNesse processo serão apresenção dos recursos naturais e reco- tadas as categorias e discutidos os
nhecer as empresas detentoras de critérios de avaliação que farão
projetos e técnicas promotoras da parte do Prêmio.
A preocupação com a segurança do trabalhador

CENÁRIO TÉCNICO

Segundo a gerente do setor de
projetos da construtora Lorenge,
Ana Maria Lorenzon de Aragão,
normalmente o futuro comprador
de um imóvel leva em consideração
quatro itens principais: a localização
do imóvel; o layout - a distribuição
dos cômodos na planta do imóvel;
a taxa de condomínio que será
cobrada; e as condições de
financiamento.
Agora uma nova preocupação
faz parte dessa lista: a sustentabilidade do empreendimento. "O
consumidor está cada vez mais
atento a esse tema, pois o assunto
está em evidência na mídia. O que
cada um pode fazer para minimizar
os impactos sobre o aquecimento
global é uma questão colocada para
todos. As empresas buscam
implementar inovações nesse
sentido e publicizam isso como uma
forma de valorizar os imóveis",
explica Ana Maria.
A Lorenge é uma empresa do
ramo da construção imobiliária que
tem investido em inovações
sustentáveis nos seus empreendimentos. Ana Maria também conta
que os corretores da empresa são
orientados a reforçar essas
qualidades nos imóveis durante a
venda.
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A atuação dos técnicos na
construção civil se dá em etapas
que vão desde o planejamento à
execução de uma obra. Trabalhando
em escritório de projetos, esse
profissional é responsável pela
elaboração de orçamentos, levantamentos topográficos e programação de custos. Mas também é
possível atuar diretamente na obra,
coordenando equipes, acompanhando o andamento do empreendimento e supervisionando o
trabalho de outros profissionais
envolvidos.
Em todas as etapas e em todos
os segmentos da construção civil,
o mercado de trabalho para o
técnico industrial continua em
expansão no Espírito Santo. Mesmo
diante da crise econômica mundial,
a indústria imobiliária, as obras
industriais e as obras públicas
continuam oferecendo oportunidades de trabalho e de colocação no
mercado. Mas apesar do otimismo
do setor, há a possibilidade de
redução de contratações em 2009.
Para o presidente do Sintec-ES,
Téc. Industrial em Metalurgia Kepler
Daniel S. Eduardo, assim como em
outros segmentos industriais, a
presença do técnico é fundamental
para que a atividade produtiva da
construção civil seja qualificada.

"Esses profissionais estão sempre
atualizados e garantem o correto
andamento dos processos industriais, por isso esse tipo de mão-deobra é cada vez mais indispensável", completa.
Responsável direto pelo desenvolvimento desse setor, o técnico em
construção civil atua como um
administrador, otimiza custos,
garante a produtividade, contrata
funcionários, divide tarefas entre as
equipes, apóia quem está atuando
no canteiro de obras, cuida do
material utilizado no empreendimento e, sobretudo, ser ve de
"ponte" entre o engenheiro
responsável pela obra e os
operários da construção.
O técnico em edificações
Geraldo Sampaio Torres trabalha
como gestor de produção na Stalc
Construtora e Incorporadora e está
no mercado há 23 anos. Ele explica
que o trabalho na obra exige que o
profissional técnico esteja atento a
todas as novidades do setor e tenha
responsabilidade para se relacionar
com a sua equipe de trabalho.
"Somos o apoio direto do pessoal
que está em campo. Por isso, temos
que estar sempre ligados nas
inovações e conhecer todo o
andamento das etapas da obra,
transmitindo esses conhecimentos

para quem está lidando com a
construção de modo prático", diz.
Segundo Geraldo, a formação
dos técnicos tem sido satisfatória,
mas há certas competências que o
profissional só conseguirá desenvolver quando passar a lidar diretamente com a equipe de operários
no canteiro. "Lidamos diariamente
com pessoas de pouca formação.
Sempre que posso, estou junto com
a equipe a fim de entendê-los
melhor e estabelecer uma relação
mais próxima e de confiança",
ressalta.
Essa capacidade de estabelecer
empatia e um bom relacionamento
interpessoal com os subordinados
e chefes faz parte das competências atitudinais que o profissional
deverá desenvolver. A coordenadora
do curso Técnico em Construção
Civil do Ifes, antigo Cefetes, Lívia Rohr
Cardoso, diz que a for mação
também busca suprir esse tipo de
conhecimento. "Aqui no curso, por
estarmos sempre em contato com
as empresas do setor, acabamos
por mapear quais são essas
competências que o profissional
precisa adquirir ao longo da
formação". Ainda segundo a
coordenadora, as empresas do
setor estão cada vez mais cedo
contratando os estudantes, o que

A participação das mulheres na
construção civil também tem papel
de destaque. Apesar de a atividade
ainda estar muito ligada à idéia de
trabalho pesado, elas se dão muito
bem ocupando cargos de coordenação e planejamento.
Recém chegada ao mercado de
trabalho, a técnica em edificações
Sabrine dos Santos Raasch, 23
anos, trabalha no escritório da
Galwan Construtora e Incorporadora
realizando projetos, vistorias nas
obras e planejamento do orçamento da empresa. Com ela, outras seis
mulheres atuam no setor de
planejamento do escritório,
recebendo contratos e projetando
custos. "A procura pela profissão é
cada vez maior entre as mulheres,
porque o mercado de trabalho é
muito bom e nos permite crescer
dentro da empresa", diz.
Mas não é só nos escritórios que
as mulheres são encontradas.
Algumas preferem lidar diretamente com o dia-a-dia da execução de
um empreendimento, como é o
caso da técnica em edificações
Lorena Favero, 22 anos. Ela
trabalhou por um ano na construção
de um imóvel e, agora, divide a
função com o trabalho no escritório.
"Sempre gostei de estar na obra,
porque é um ambiente mais agitado
e que me permite acompanhar a
evolução do projeto de perto", diz.
E se engana quem pensa que,

Competências necessárias
para atuar no setor
Atualização - Se você
pretende
trabalhar
em
determinado setor da economia,
manter-se atualizado sobre a
área pretendida é fundamental,
mesmo que ainda não esteja
atuando profissionalmente.
Responsabilidade - O
técnico em edificações, de
maneira mais específica, atua
como uma espécie de
administrador da obra. Ele
responde pela equipe de
operários que trabalha na
constr ução. Cotidianamente
toma decisões, dá instruções,
administra recursos e pessoas,
por isso o exercício da
responsabilidade é uma
constante na rotina desse
profissional.
Pró-atividade - A execução
de uma obra cumpre cronogramas complexos, decisões são
tomadas rapidamente para que
os prazos sejam obedecidos. O
profissional precisa ter a
habilidade de lidar com o
planejamento e visualizar as
demais etapas que se sucedem
a atual em execução. Por isso,
ele deve ter pró-atividade a fim
de fazer com o processo
aconteça sem entraves.
Liderança e relacionamento inter pessoal - É
preciso saber dar instruções,
orientar e mobilizar o pessoal
para a correta execução do que
foi planejado. Mediar conflitos são
algumas das habilidades que o
técnico precisará desenvolver
para cumprir adequadamente o
seu trabalho.

Também cola
bor
ar
am com essa rree por ta
colabor
borar
aram
taggem:
- Karla Barbosa Nunes - técnica em segurança do trabalho da PROGEN;
- Lúcia Regina Meirelles - técnica em edificações da PROGEN;
- Francis Gomes Ferrari - coordenadora administrativo-financeira da PROGEN;
- Sidcley Gabriel Silva - encarregado de departamento pessoal da Morar Construtora.
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Tem mulher na obra

em meio a tantos homens, elas são
desvalorizadas. "Todos têm o maior
respeito pelo trabalho do outro. Não
há diferença entre o trabalho que
o homem exerce e o da mulher.
Somos capacitados da mesma
forma e temos condições de
cumprir qualquer das tarefas que
nos é delegada", explica Lorena.
Um dos principais atrativos para
esse setor, segundo elas, é o
salário. A remuneração para o
técnico em edificações gira em
torno de R$ 2mil no estado, além
dos benefícios como seguro de vida,
alimentação e transporte, oferecidos por grande parte das empresas. Alguns empregadores também
oferecem convênios com planos de
saúde e participação nos resultados. "O mercado continua favorável
para a nossa profissão. Por isso,
vemos a procura pelos cur sos
técnicos aumentar", diz Lorena.
Mesmo com tantas vantagens,
quem já atua no setor destaca que
a especialização da mão-de-obra
e a capacitação constante são
fundamentais para se conseguir
bons postos de trabalho. A
coordenadora de cargos e
avaliações da Morar Construtora,
Tailenne Salgado Martins, afirma
que essa deve ser uma preocupação
de todos os profissionais envolvidos
na construção civil.
"Estar atualizado e conhecer as
inovações do mercado é fundamental para se manter na
carreira e crescer profissionalmente", diz. Tailenne também informa
que nos cursos promovidos pela
empresa busca-se, sempre que
possível, montar turmas mistas,
com profissionais de níveis e
formações diversas a fim de que o
aprendizado seja mais rico e amplo.
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demonstra a boa aceitação da
formação do técnico pelo mercado.
Outro profissional bastante
requisitado pelo setor é o técnico
em Segurança do Trabalho. As
empresas, de modo geral,
dependem dessa mão-de-obra
para planejar, estimular e garantir
a utilização de medidas de
prevenção contra acidentes de
trabalho e que visem à saúde do
trabalhador.

CENÁRIO TÉCNICO
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Entrevista

Técnico em Metalurgia
Miguel Madeira

Com uma rica trajetória na luta pela valorização profissional dos técnicos industriais, o mineiro da
cidade de Caratinga Miguel Antônio Madeira Silva Araújo, 47, veio para o Espírito Santo no ano de 1982,
par
ea de ma
teriais da então Companhia Siderúr
gica de Tubarão (CST), hoje
paraa tr
traa balhar na ár
área
materiais
Siderúrgica
mado
Técnico
Industrial
em Metalur
gia, Miguel já ffoi
oi
Ar
celorMittal
T
ubarão
,
onde
ainda
é
funcionário
.
F
or
Metalurgia,
ArcelorMittal ubarão,
funcionário. For
ormado
presidente do Sintec-ES, de 2001 a 2004 e é militante do movimento sindical desde o final da década de
1980. Confira um breve resumo dessa história de desafios e conquistas.

Cenário Técnico - Como foi o
início de sua atuação sindical?
Como está a par ticipação dos
técnicos industriais na luta por
melhores salários e condições
dignas de trabalho?
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Miguel Madeira - Minha primeira
atuação efetiva no movimento
sindical foi em 1988 na greve dos
trabalhadores da então Companhia
Siderúrgica Tubarão (CST), hoje
chamada ArcelorMittal Tubarão.
Trabalho na empresa desde 1982.
Depois da greve passei a participar
das atividades do Sintec-ES. O
convite partiu do vice-presidente da
entidade na época, o Tácito Vieira
Vargas. Em 1989 o Sindicato tinha
uma diretoria provisória e em
agosto daquele ano foi constituída
a primeira diretoria. Nela fiquei

responsável pelos trabalhos da
secretária de imprensa.
Avalio como satisfatória a
par ticipação dos técnicos
industriais brasileiros no movimento
sindical. Nossa marca é o
engajamento e, ao longo dos anos,
conquistamos vitórias importantes
e ocupamos mais espaços,
principalmente, dentro do Sistema
Confea/Crea.
A luta pelo reconhecimento das atribuições legais
dos
técnicos
industriais
marcou sua gestão à frente do
Sintec-ES, de 2001 a 2004.
Conte-nos sobre esta fase.
Durante a presidência do
Sintec-ES tinha que dar conta do
meu trabalho, pois não tinha

liberação integral para atuar no
Sindicato, e ainda era conselheiro
e diretor no Crea-ES. O que facilitou
foi que nossa gestão era de fato
colegiada. Cada diretor teve
participação fundamental para o
sucesso obtido nas negociações
com os patrões e na busca pelo
equilíbrio nas contas do Sindicato.
Inclusive, a sustentabilidade
financeira era um de nossos focos
e a categoria tinha acesso aos
números relacionados às despesas
e receitas do Sintec-ES através de
nosso boletim.
Estreitamos também a
relação com o Cefetes e com o
próprio Crea. Quanto às atribuições
profissionais, buscamos mostrar
que os direitos dos técnicos não
ferem os direitos dos demais
profissionais do Sistema Confea/

Como é hoje a aaber
ber tur
turaa e o
incenti
incentivv o par a a par ticipação
dos técnicos industrias no
Sistema Confea/Crea?
Os técnicos industriais representam
cerca de 30% dos profissionais
registrados no Sistema. Por isso,
não dá mais para serem ignorados.
Esse percentual tende a aumentar
devido aos investimentos do
Governo Federal na implantação de
novas escolas técnicas e também
pela própria valorização que esses
profissionais têm no mercado de

O senhor também atuou um
período na Mútua-ES. Como foi
essa etapa? O que a Mútua
pode oferecer para os técnicos
industriais?
Minha participação na Mútua foi de
pouco mais de um ano, entre abril
de 2005 a julho de 2006. Como
coordenador-adjunto apresentei
um plano de ação com metas
estipuladas. Até então apenas a
Mútua do Rio Grande do Norte tinha
tido como coordenador-adjunto um
técnico industrial.
Acredito que a minha
par ticipação abriu caminho para
outros técnicos. Um exemplo é o
trabalho do Técnico Industrial em
Eletrônica Edson Wilson que é o
atual diretor financeiro da Mútua.
Apesar de ainda ser pouco
aproveitada pelos técnicos, a Mútua
é impor tante pelo número de
benefícios oferecidos e pelas taxas
de juros bem inferiores se
compararmos com as que são
praticadas pelo mercado.
P ar
inalizar
araa ffinalizar
inalizar,, deix
deixee uma
mensagem para a categoria?
As por tas do Sintec-ES
sempre estiveram aber tas à
par ticipação dos técnicos. Toda
contribuição é muito impor tante
para for talecer a categoria. A
valorização que conquistamos é
resultado da união e competência
de profissionais que além de se
dedicarem e mostrarem responsáveis em seus postos de trabalho
também são capazes de ir à luta e
reivindicar melhores salários e
condições de trabalho.
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Essa crise é resultado da
ganância e do desejo desenfreado
pelo lucro. O neoliberalismo sempre
foi disseminado como modelo a ser
seguido, mas se mostrou cruel ao
não considerar as questões sociais
mais fundamentais como o
trabalho, saúde e educação para
todos. A dignidade humana fica em
segundo plano. Os técnicos e
demais trabalhadores são vítimas
dessa crise e, independente dela,
devemos buscar, por exemplo, a
atualização profissional.
O Sintec-ES está atento a
essas questões e criou ainda em
1993 uma cooperativa dos técnicos
industriais. O cooperativismo requer
baixo investimento e se mostra
como um caminho interessante até
mesmo na oferta de treinamento e
capacitação.
A sociedade exige também
soluções tecnológicas que causem
menor impacto ao meio ambiente.
Acredito que o aquecimento global
e a falta de cuidado com nossos
recursos hídricos podem ser os
causadores de uma crise da
humanidade. Daí a importância de
todos economizarem água e
energia, e na hora de votar
escolherem candidatos comprometidos com a causa ecológica entre
outras práticas.

Fiquei dois anos e meio no
Confea. De agosto de 2006 até o
final de 2008. Atuei na assessoria
da gerência de relações
institucionais. Um de nossos
trabalhos era ligado ao Grupo de
Trabalho Meio Ambiente onde
ar ticulamos parcerias com o
Ministério Federal do Meio
Ambiente. Foram muitos os
desafios o que proporcionou muito
aprendizado. Não concluímos todos
os projetos, mas os resultados
foram satisfatórios para o Confea e
para a gerência de relações
institucionais.
Estabelecemos contato com
outros Ministérios Federais como o
das Cidades; de Ciência e
Tecnologia; do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio; da Agricultura;
e também com organizações da
sociedade civil. O objetivo era
articular a participação do Confea
em fór uns deliberativos de
instâncias federais e assim poder
contribuir com soluções técnicas
para resolver uma série de
problemas que atingem a
sociedade.

trabalho.
Acho significativo citar que na
última eleição para presidentes de
Creas, pelo menos três técnicos
industriais concorreram ao cargo,
o que evidência a importância da
categoria buscar par ticipar cada
vez mais desses espaços.
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Em tempos de crise
econômica inter nacional, qual
deve ser a postura dos técnicos
industriais?

Conte-nos um pouco sobre sua
atuação recente no Conselho
Federal
de
Engenharia,
Arquitetura
e
Agronomia
(Confea). Quais foram os
principais
desafios
e
conquistas?
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Crea. Esta luta ainda não terminou
e depende da efetiva participação
da categoria.
Nossa gestão foi uma
continuidade do trabalho dos dois
presidentes que me antecederam,
Paulo Ronaldo Mar tins Rangel e
Carlúcio Nunes Martins. Assinamos
um convênio com a Unimed e
adquirimos a primeira sede.
Aproveito para parabenizar o
técnico Kepler Daniel pelos avanços
conquistados em sua atual gestão.
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Para relaxar

Militância e poesia em
todo lugar
Além de escrever, ele percorre
locais públicos e vai de porta em
por ta oferecendo suas obras a
preços módicos, R$ 1,00 cada. Autor
de seis livros, o poeta conta que
com este método já vendeu mais
de 13 mil exemplares.
Morador do bairro Consolação,
Laureni percorreu o seu e todos os
outros bairros da capital capixaba
em busca de leitores. "Batizei esta
iniciativa de 'Poesia em todo lugar'.
Para mim é uma questão de honra
vender pelo menos um livro por
bairro. Também apresento meu
trabalho em encontros de militantes
de movimentos sociais fora do
Espírito Santo. Pelo meu controle
já tiveram contato com a minha
obra pessoas de 12 países, de todos

os estados da federação brasileira,
de 42 municípios capixabas e de 51
bairros de Vitória", contabiliza o
escritor.
Carreira profissional
Antes de se dedicar integralmente à militância do movimento
negro e à escrita, o técnico Laureni
atuou, durante os anos de 1979 a
1990, em grandes empresas das
áreas de siderurgia e celulose. Já
na primeira metade da década de
1990 foi professor de matemática
e iniciou o curso de Física da
Universidade Federal do Espírito
Santo (Ufes), mas não chegou a
concluir a graduação.
Sua militância é marcada por

Arquivo

Pessoal

Sol de meio-dia. Praça Costa
Pereira, Centro de Vitória. O
engraxate tenta vender seu serviço
a um engravatado que passa
apressado. O pastor, antes de ler
um trecho da Bíblia, brada que o
fim está próximo e que é hora de
se converter. O barulho incomoda
quem está ali naqueles bancos
torcendo para que os minutos
passem devagar e o horário de
descanso do almoço se prolongue.
A trilha sonora vem de uma flauta
tocada por um boliviano vendedor
de CDs.
Este cenário descrito acima não
poderia ser melhor para a conversa
com o técnico industrial em
mecânica e poeta Laureni Luciano,
acostumado a interagir com o povo.
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Laureni (à esquerda) e um de seus leitores no XI Encontro Nacional por
Mor adia PPopular
opular
opular,, em Goiânia (GO)

Se for tradição de família,
Ou aprendem com os pais
Ou levadas à escola;
Só sei que, depois que aprendem,
Nunca, jamais esquecem
Do dever de servir que é eterno
E pela elite vão até pro inferno
Capacitados para não ver,
Ouvir, amar ou sentir;
Dependentes, só repetem;
Não conseguem mais refletir.
O tipo de elite não importa
Pode ser religiosa, política,
Empresarial,
educacional,
artística.
Tem sangue azul, nasceu pra
mandar;
Se vê pelos olhos, roupa, cor,
cabelo,

Tem importado até no cheiro.
Para um bom corrupto,
necessariamente
Elite não começa com "e" mas
"c"
Pois possui, na sua mente
corrompida,
Casa, carro, cargo, conta e
comida.
E a ela este é tão obediente,
Que se ordenar ao demente:
morra!
Cai mortinho, imediatamente.
Uma coisa que preocupa e é
nojenta,
É saber que a corrupção segue
assim,
Um mal que com sêmen
alimenta,
Que tem meios, mas parece não
ter fim.

Laureni Luciano
publicado em 2004 no livro
“Sob a Luz de Estrelas”

Obras do autor
Sob a Luz de Estrelas (2004)
Conflitos e Ternura (2006)
Entre Juras e Traições (2006)
Fale de amor (2006)
Nasce uma flor (2006)
O que a onça comeu? (2007)

Contato
Tel.: (27) 9927-1774 | E-mail:
laureniluciano@yahoo.com.br
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Apesar de escrever poesias
desde a adolescência, seu primeiro
livro, intitulado "Sob a Luz de
Estrelas", foi editado somente em
2004. "Esta obra integra uma
proposta de geração de trabalho e
renda chamada Projethum, que
consiste na elaboração de livros
vendidos a preços populares. O
Projethum é mais uma iniciativa do
Complexo Sócio-educacional Maná
(Cosem), instituição incubadora de
projetos criada em 1999, em Vila
Velha (ES)", explica.
"Sob a Luz de Estrelas" é
resultado da produção intensa de
ar tigos escritos por Laureni em
1994 que, ao serem transformados
em poemas, deram origem à
coletânea. "Naquele ano, como
militante do movimento negro,
percorri com outros companheiros
o município de Santa Leopoldina. O
objetivo era pensar um projeto de
campanha para um candidato a
vereador, o quilombola Wallace do
Retiro. Mas, antes das eleições,
percebemos que o eleitorado não
tendia a votar em nosso candidato,
mesmo quando apresentávamos
um projeto político sólido. A
maneira que encontrei à época
para
desabafar
o
meu
descontentamento com essa
situação foi a escrita", relembra.
Confira, ao lado, uma poesia de
Laureni escreita nessa época, a
lista completa de suas obras e o
contato com o autor.

Não sei se a corrupção
É uma opção de vida,
Uma fé ou uma religião.
Não sei se as pessoas nascem
assim.
Será que a coisa é genética?

2009

A escrita como desabafo

Descorrompendo
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mais de uma década como Agente
de Pastoral Negro (APN). E hoje
atua na elaboração de políticas
públicas e comunitárias, voltadas
principalmente para a população
negra, do campo e da cidade.
"Buscamos alter nativas que
minimizem os efeitos da discriminação racial e promovam mais
justiça nas relações sociais
brasileiras", afirma.

15

Empreendedorismo

Técnicos em busca de novas
possibilidades

16

Conta a mitologia grega que
Dédalo, notável arquiteto e inventor de talento inigualável, e seu filho
Ícaro, ao tentar fugir do castelo do
Minotauro, na ilha de Creta,
construíram dois pares de asas
usando penas de pássaros e cera
de abelha para grudá-las. Dédalo
e Ícaro buscavam a liberdade.
Encheram-se de coragem e se
prepararam para o desafio: voar
como os pássaros. Ao alçar vôo em
direção ao sonho, o engenhoso
Dédalo chegou a instruir seu filho
Ícaro a não subir muito, pois o sol
derreteria a cera, tampouco ficar
muito junto ao mar, já que a
umidade faria as asas pesarem
demais. Porém, Ícaro, no afã de sua
juventude, empolgado pelo prazer
de voar e deslumbrado com a
beleza do firmamento, não ouviu o
pai e voou cada vez mais alto, com
coragem, chegando perto do sol, o
que fez derreter a cera e provocar
sua queda mortal sobre o que hoje
é o mar Egeu.
O mito de Dédalo e Ícaro é,
nesse sentido, o maior exemplo do
desejo do homem de ultrapassar
barreiras e vencer suas próprias
limitações correndo atrás de um
sonho, mesmo que isso possa
custar a própria vida. Apesar dos
impulsos impensados, Ícaro, por
sua ousadia em ar riscar, foi
consagrado como um símbolo dos
que se glorificam para morrer pela
conquista do espaço.
Ser empreendedor de cer ta
forma também é voar. O mestre em
Administração J. Caetano, no livro
"O Vôo do Camaleão", faz uma
metáfora sobre o fato de voar pela
primeira vez e abrir a primeira
empresa. A publicação, que ilustra

os desafios pelos quais irão passar
os empreendedores, bem como
suas recompensas pelos riscos
assumidos, diz que quando uma
pessoa se lança ao desafio de criar
um negócio próprio ela está
ganhando asas e quando alguém
coloca uma empresa para funcionar
é como se estivesse realizando seu
primeiro vôo.
Lançar-se ao primeiro vôo
representa se expor ao fracasso, se
machucar ou até mesmo "morrer",
como aconteceu com Ícaro, mas
também significa vencer as
limitações da espécie humana,
superar-se como pessoa, fazer o
que centenas de gerações
sonharam e não conseguiram. É
preciso coragem e sabedoria para
se expor ao fracasso, porém a
recompensa pode ser grandiosa.
O dicionário Michaelis define
empreendedor como "Aquele que
se aventura à realização de coisas
difíceis ou fora do comum; ativo,
arrojado. Aquele que empreende".
Profissionais
com
essas
características aproveitam e
valorizam as opor tunidades para
criar mudanças, são movidos pela
superação de obstáculos.
Publicações que tratam do
assunto
traçam
com
homogeneidade o perfil dos
empreendedores, classificando-os
como pessoas que detêm uma
forma especial e inovadora de se
dedicar às atividades profissionais.
Relatos técnicos explicitam que
empreendedores percebem e
aproveitam as opor tunidades no
âmbito dos negócios e criam novas
formas de uso dos recursos,
deslocando-os de seu emprego
tradicional e sujeitando-os a novas

combinações. Além disso, esses
profissionais conseguem ver e
avaliar as opor tunidades de
negócios; prover recursos
necessários para pô-los em
vantagens; e iniciar a ação
apropriada para assegurar o
sucesso. São desbravadores, abrem
novas trilhas, exploram novos
conhecimentos, definem objetivos e
dão o primeiro passo, sem deixar
de assumir riscos para atingirem
seus objetivos.
Procuram-se verdadeiros
empreendedores
Diante do cenário econômico
atual, de instabilidade financeira e
incer tezas, é preciso que os
empresários assim como os
funcionários trabalhem para inovar.
É necessário também rever as
habilidades
pessoais
e
profissionais; se atualizar, rever
convicções, quebrar paradigmas,
repensar hábitos e atitudes frente
às novas exigências do mercado.
Empreendedores não são apenas
empresários. Um empregado
também pode e deve ser um
empreendedor. Hoje o mercado
anseia por profissionais que
desenvolvam novas habilidades e
competências, com coragem de
arriscar-se e de aceitar novos
valores, descobrindo e transpondo
seus limites.
Devido a impor tância da
inovação como fonte de
competitividade,
algumas
organizações já começam a
estimular funcionários que
apresentam esse perfil. Geralmente
são profissionais que exercem
liderança e estimulam a criatividade

dentro das empresas, estando
sempre à frente dos processos
organizacionais. Porém, o
desenvolvimento
desses
empreendedores corporativos às
vezes é interrompido por falta de
opor tunidades.
No Brasil, a cultura do chamado
intraempreendedorismo ainda não
decolou. Segundo a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
2008, realizada pelo Instituto
Brasileiro de Qualidade e
Produtividade (IBQP) e que tem o
Sebrae como um dos parceiros, a
taxa
de
empreendedores
corporativos no país é de apenas
0,6%.
"Nunca como hoje, as empresas
precisaram de verdadeiros
empreendedores. Cada funcionário
deve ter a atitude e comportamento
de 'dono do negócio' e as
empresas de sucesso são aquelas
que têm em seus quadros
verdadeiros empreendedores", diz
o presidente da Cooperativa de
Trabalho em Tecnologia, Educação
e Gestão do Espírito Santo
(Coopttec-ES) Tecg. Wellington Luiz
Pomper mayer. Segundo ele, a
formação cultural do país ainda é
responsável pelos inúmeros
obstáculos encontrados para
despertar o espírito empreendedor
no brasileiro. "Mesmo assim, o
sonho, a maior e inesgotável fonte
de energia do ser humano, nos
faz acreditar que é possível".

geração de empreendedores. Com
apenas 19 anos, teve apoio da
Coopttec-ES para atuar como
pequeno empresário na área de
Tecnologia da Informação. Na
cooperativa pode tirar dúvidas e
obter conselhos dos mais
experientes.
O consultor, autor de livros e
professor das principais escolas de
negócios do país, José Dornelas, diz
justamente
isso.
"Em
empreendedorismo, ouvir a voz da
experiência faz a diferença e
antecipa ou evita muitos
problemas". Para ele, os
empreendedores que chegam ao
sucesso descobrem antes, bem
cedo durante o processo de
empreender, que buscar ouvir
outros empreendedores e ter um
conselheiro ou conselheiros a quem
recorrer em momentos de dúvida
será especialmente interessante.
"Não
pense
que
os
empreendedores se isolam e
tomam decisões sem pedir
conselhos. Muitos fazem isso, é
claro, mas a maioria que chega ao
sucesso escolhe algumas pessoas
mais experientes, com história de
vida
e,
de
preferência,
que tenham
conhecimento

específico na área de negócio do
empreendedor, para discutir os
problemas e possíveis soluções
para a empresa".
Apesar de ser novo e estar no
início de sua vida profissional, Verdin já é capaz de recomendar o
compor tamento mais adequado
para o profissional que quiser ser
um empreendedor: "Nunca agir por
impulso. O ideal é reconhecer os
riscos, calculá-los, criar um plano
de ação, ter disciplina, buscar
informações a todo o momento,
reconhecer muito bem o mercado
que vai trabalhar, fazer da melhor
forma, reduzir despesas, registrar
as decisões, fazer a diferença, não
esperar que os outros façam por
você, mergulhar de cara e levar a
sério".
Para o jovem empresário, tudo
é possível quando há querer. "Quem
determina o que fazemos, quanto
ganhamos, como será nossa vida
profissional, somos nós. O que
pensamos acontece, desde que
reconhecemos a essência do
ditado: "O que plantar você colhe!".
O nosso limite é apenas um ponto
de vista. E quem está determinado
a crescer profissionalmente, quebra
todas as barreiras com consciência,
racionalidade e profissionalismo".
No Espírito Santo, a cultura
do empreendedorismo
caminha a

Jovens exemplos
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O Téc. em Informática
Isaías Reis Verdin, é
um exemplo da nova
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passos lentos. De acordo com
Pomper mayer,
apesar
da
proliferação do ensino de
empreendedorismo na maioria das
grades cur riculares desde a
educação fundamental ao ensino
superior no Espírito Santo, os
capixabas ainda não absorveram a
cultura empreendedora. "Ainda
falta mais ousadia e atitude de
empreender ao nosso povo, seja
individual ou coletivamente.
Atualmente, um dos grandes
desafios que enfrentamos na
gestão de pessoas é a captação de
profissionais
com
perfil
empreendedor, seja para sócio de
um empreendimento ou seja para
funcionário", constata.
Os técnicos em Mecânica Allan
Carlos de Freitas e João Filipe
Branco Oliveira, ambos com apenas
21 anos, possuem esse perfil e, por
isso, conquistaram a função de
diretores de Mecânica e Caldeira da
Coopttec-ES.
Para viabilizar o sonho de um
negócio próprio, os sócios
contaram com o apoio do Sebrae e
do Instituto Federal do Espírito
Santo (Ifes), antigo Cefetes, a fim
de obter as orientações necessárias
para o início das atividades. "Essas
duas instituições foram de grande
importância no início, não só pela
criação do projeto Prêmio Técnico
Empreendedor, que deu a idéia da
necessidade de se criar um Plano
de Negócios antes de iniciar

qualquer empreendimento, mas
também pela contribuição com
informações de quais passos
seriam importantes seguir para ter
sucesso no empreendimento",
explicam.
João Filipe defende o Plano de
Negócios como peça fundamental
para abrir um empreendimento.
"Um projeto ou empreendimento
pessoal ou corporativo pode ser
estruturado e administrado de
diversas maneiras, mas se você
pretende buscar capital ou recursos
com
investidores,
bancos
incubadoras ou outros órgãos de
fomento, ou se pretende convencer
outros parceiros a investir na sua
idéia, o ideal é fazer um Plano de
Negócios. Ele é um instrumento fundamental".
Para Allan, o que define o
sucesso de um empreendedor é o
quanto ele se dedica ao seu
negócio. "Tem que par ticipar
efetivamente do seu projeto,
acompanhando cada passo,
planejando cada ação, para se
cer tificar que está no caminho
cer to e visualizando as
opor tunidades que surgem no
caminho". O técnico também
acredita que o risco está
diretamente
ligado
ao
planejamento, ou seja, quanto
maior e eficiente o planejamento,
menor o risco no processo. "É
necessário buscar recursos e
ferramentas que possibilitem esse

planejamento eficiente. O Plano de
Negócio é uma excelente
ferramenta pois possibilita prever
possíveis riscos e oportunidades,
diminuir os riscos e expandir as
oportunidades. Livros e pessoas que
lidam com este tipo de
planejamento também são uma
boa opção".
A busca constante por
novidades é fundamental para a
atividade de um empreendedor.
Para se atualizar, Allan e João Filipe
estão sempre antenados ao
surgimento de novas tecnologias,
buscando sempre infor mações
sobre tendências do mercado para
se antecipar às oportunidades e
aproveitá-las ao máximo. "Estamos
na Era da Informação. Há
possibilidades de se obter com
certa facilidade informações sobre
vários assuntos importantes para
um negócio. Seminários, Livros,
Palestras, Internet, quanto maior e
eficiente a busca por informações,
maior a possibilidade de descobrir
oportunidades e absorver recursos
para transformá-la em resultado",
acredita Allan. João Filipe aposta no
discernimento para enxergar as
oportunidades e dar um passo a
frente dos outros. "Temos de estar
sempre ligados no que há de novo
no mercado. É importante também
fazermos cursos ligados a nossa
área de atuação e outros de gestão
de empresas. Conhecimento nunca
é demais".

Curso sobre Empreendedorismo
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Para os técnicos industriais e
demais profissionais e estudantes que desejam realização
pessoal e profissional em
negócios próprios, em seus
empregos ou ainda que estão em
busca de novos desafios,
desejando obter conhecimento
sobre empreendedorismo, a
Coopttec realiza nos dias 15 e 16

de junho, de 9h às 18h, no Auditório
da Casa do Cooperativismo, em
Bento Ferreira, Vitória, o curso
Empreendedorismo - Transformando Sonhos em Realidade.
O evento, com carga horária de
16 horas, tem como objetivo
desenvolver a capacidade
empreendedora, com ênfase no
estudo do perfil do empreendedor,

o auto-conhecimento, o sonho,
a motivação e a criatividade.
Contribuirá também para auxiliar
o participante a desenvolver sua
idéia de negócio, através de um
processo de aprendizagem próativa.
As Vagas são limitadas. Mais
informações pelo tel.: (27) 33231486.

Clerisson
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2009

O técnico empreendedor Juan Mourente aposta no planejamento
"A JDJ cresceu muito em um explica Juan.
curto espaço de tempo, resultado
Para este ano de 2009, a JDJ
da assinatura de contratos Projetos tem como meta inaugurar
impor tantes com grandes uma filial fora da região
empresas da área de siderurgia. De metropolitana de Vitória e chegar
uma sala com 100m² passamos ao número de 80 funcionários em
para uma estrutura de 600m², en- seu quadro fixo.
tre imóveis próprios e alugados.
Nosso faturamento no ano passado
Apoio às Micro e Pequenas
foi superior a R$ 3 milhões, mais
Empresas
que o dobro do conquistado em
2007", comemora.
No país, a instituição mais
Apesar da crise econômica tradicional no estímulo ao
internacional, a JDJ, ao invés de empreendedorismo é o Ser viço
praticar demissões, contratou mais Brasileiro de Apoio às Micro e
funcionários e investiu em Pequenas Empresas (Sebrae),
treinamento e na compra de entidade privada sem fins lucrativos,
softwares de alta tecnologia como atuante desde 1972. No site da
o Solid Edge Synchronous Technol- instituição (www.sebrae.com.br), o
ogy e o Team Center Over view candidato a empreendedor
utilizados, respectivamente, no encontra programas, dicas,
desenvolvimento de projetos orientações e oportunidades para
tridimensionais (3D) e no os negócios.
gerenciamento e planejamento de
Um dos programas mais
engenharia.
conhecidos do Sebrae é o
"Além desses treinamentos, a Empretec. Destinado à empresários
JDJ oferece curso de inglês para e empreendedores que planejam
seus funcionários. As aulas iniciar um negócio ou modificar sua
acontecem no próprio auditório da forma de agir, o seminário é
empresa, duas vezes por semana. realizado em postos de
Ainda como forma de incentivar a atendimento do Sebrae e, apesar
equipe, todos passaram a receber de não ser gratuito, é subsidiado
gratificação por produtividade", em parte pela entidade.
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De acordo com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estado
(IBGE), existem no Brasil 14,8
milhões de micro e pequenas
empresas - 4,5 milhões formais e
10,3 milhões informais - que
respondem por 28,7 milhões de
empregos e por 99,23% dos
negócios do país.
Os números são curiosamente
altos e surpreendentes para um
país que ainda carece de
verdadeiros empreendedores. Ao
analisar esses índices, o presidente
da Coopttec-ES, Wellington
Pompermayer, explica: "Existe um
número muito grande de empresas
no Brasil, porém, segundo dados do
Sebrae,
49,4%
desses
empreendimentos fecham antes de
completar dois anos de vida, ou
seja, abre-se muito e fecha-se
praticamente metade". Entre os
principais motivos de mortalidade
das empresas o Sebrae indica a
falta de capital (20%), encargos e
carga tributária elevada (13,3%),
problemas financeiros (6,7%) e
baixo nível das vendas (23,7%). As
razões para o fracasso, segundo
Pomper mayer, também são
motivadas pela falta de elaboração
de um plano de negócios detalhado
e, principalmente, por falta de perfil
empreendedor.
O Téc. Industrial em Mecânica
Juan Mourente (45) acredita que
planejamento e dedicação ao
trabalho são os principais
ingredientes para que uma
empresa cresça de forma sólida. À
frente da JDJ Projetos, empresa
localizada em Vitória (ES), Juan
comanda uma equipe de 23
funcionários que desenvolvem
projetos industriais nas áreas de
mecânica, civil, elétrica, arquitetura,
meio ambiente, tubulação e
estrutura metálica.

Souza

Planejamento e dedicação para
crescer forte
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Mútua-ES

Nova diretoria da Mutúa-ES para
o triênio 2009/2011 toma posse

Além dos benefícios reembolsáveis, a Mútua-ES firmou convênios
que garantem descontos para
profissionais em hotéis, pousadas,
faculdades, academias e farmácias.
"Temos também o Tecnoprev, um
plano de previdência que proporciona uma renda complementar
ao benefício pago pela Previdência
Social", conclui Edson.

Saiba Mais
Mútua - Entidade sem fins
lucrativos, instituída pela Lei Federal 6.496/77, que tem como
missão e objetivos institucionais
apoiar as profissões e
profissionais do Sistema em todo
o Brasil, através de benefícios,
convênios e serviços.

em até 5 parcelas iguais de R$
28,00. Todos os sócios têm
acesso à Previdência Privada,
Seguro Profissional e a todos os
convênios com desconto, como
faculdades, farmácias, escolas,
cursos de idiomas, hotéis,
pousadas entre outros.

Investimento - Os sócios
corporativos e institucionais
estão isentos da taxa de
inscrição e anuidade.
Os sócios contribuintes
pagam uma taxa de inscrição de
R$ 40,00 e anuidade de R$
130,00 que poderá ser dividida

Endereço - Avenida Nossa
Senhora da Penha, 356, Praia
do Canto, Boulevard da Praia, 3º
andar, lojas 16 e 17.
Telefones: (27) 3325-3166 /
3324-3545 / 9948-4908.
E-mail: caixaes@mutua.com.br
Site: www.mutuaes.com.br

MAIO

Aumentar o número de
associados; divulgar ainda mais os
benefícios da Mútua para os
profissionais do interior do Estado;
criar benefícios corporativos para
as entidades de classe que
desejam oferecer atualização
profissional para seus associados;
e lutar pela criação de um fundo
de pensão e de investimentos para
os profissionais do Sistema Confea/
Crea são as principais ações a
serem detalhadas no próximo
planejamento estratégico.
"Com a ofer ta de inúmeros
produtos, serviços e benefícios, a
Mútua contribui para o desenvolvi-

mento e proporciona assistência de
qualidade para os profissionais e
seus dependentes. Disponibilizamos auxílio tanto em momentos de
dificuldades, na aquisição de
medicamentos ou pagamento de
tratamento médico, quanto na hora
de comprar material de construção, equipamentos ou investir em
educação", esclarece.

2009

Prioridades

(Da esq. p/ dir.) O diretor administrativo da Mútua-ES, Eng. Eletricista Olavo
Botelho Almeida; o diretor financeiro da Mútua-ES, Técnico Industrial em Eletrônica
Edson Wilson Bernardes França; o presidente da Mútua, Eng. Civil Anjelo da Costa
Neto; e o diretor-geral da Mútua-ES, Eng. Agrônomo Helder Paulo Carnielli
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No último dia 13 de março, em
solenidade realizada no Cerimonial
Espaço Verde, em Vitória, o Eng.
Agrônomo Helder Paulo Carnielli foi
empossado para o cargo de
diretor-geral da Mútua/Caixa de
Assistência dos Profissionais do
Crea-ES durante o triênio 2009/
2011. Integram a nova diretoria o
diretor financeiro, Técnico Industrial
em Eletrônica Edson Wilson
Ber nardes França, e o diretor
administrativo, Eng. Eletricista Olavo
Botelho Almeida.
"A Mútua-ES está de por tas
abertas para os técnicos industriais
e os demais profissionais do
Sistema Confea/Crea. Atingimos
ano passado a marca de um mil
associados e ultrapassamos a cifra
de R$ 8 milhões em benefícios. É
impor tante que os técnicos
industriais se informem e passem
a aproveitar mais de todas as
vantagens que a Mútua oferece.
Ainda é tímida a busca por parte
desses profissionais", afirma o
diretor financeiro, Téc. em
Eletrônica Edson Wilson.
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Lei nº 5.524/68 e Decr
eto 90.922/85
Decreto
LEI Nº 5.524, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1968
Dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial de nível médio.
Art. 1º - É livre o exercício da profissão de Técnico Industrial de nível médio, observadas as condições
de capacidade estabelecidas nesta Lei.
Art. 2º - A atividade profissional do Técnico Industrial de nível médio efetiva-se no seguinte campo de
realizações:
I - conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade;
II - prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas;
III - orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações;
IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados;
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação
profissional.
Art. 3º - O exercício da profissão de Técnico Industrial de nível médio é privativo de quem:
I - haja concluído um dos cursos do segundo ciclo de ensino técnico industrial, tenha sido diplomado por
escola oficial autorizada ou reconhecida, de nível médio, regularmente constituída nos termos da Lei nº
4.024, de 20 DEZ 1961;
II - após curso regular e válido para o exercício da profissão, tenha sido diplomado por escola ou instituto
técnico industrial estrangeiro e revalidado seu diploma no Brasil, de acordo com a legislação vigente;
III - sem os cursos e a formação atrás referidos, conte, na data da promulgação desta Lei, 5 (cinco) anos
de atividade integrada no campo da técnica industrial de nível médio e tenha habilitação reconhecida por
órgão competente.
Art. 4º - Os cargos de Técnico Industrial de nível médio, no serviço público federal, estadual ou municipal
ou em órgãos dirigidos indiretamente pelo poder público, bem como na economia privada, somente serão
exercidos por profissionais legalmente habilitados.
Art. 5º - O Poder Executivo promoverá expedição de regulamentos, para execução da presente Lei.
Art. 6º - Esta Lei será aplicável, no que couber, aos técnicos agrícolas de nível médio.
Art. 7º - A presente Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.
A. DA COSTA E SILVA - Presidente da República
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DECRETO Nº 90.922, DE 6 FEV 1985
Regulamenta a Lei nº 5.524, de 5 NOV 1968, que "dispõe sobre o exercício da profissão de técnico
industrial e técnico agrícola de nível médio ou de 2º grau."
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e tendo
em vista o disposto no artigo 5º da Lei nº 5.524, de 5 NOV 1968, DECRETA:
Art. 1º - Para efeito do disposto neste Decreto, entendem-se por técnico industrial e técnico agrícola de
2º grau ou, pela legislação anterior, de nível médio, os habilitados nos termos das Leis nºs 4.024, de 20
DEZ 1961, 5.692, de 11 AGO 1971, e 7.044, de 18 OUT 1982.
Art. 2º - É assegurado o exercício da profissão de técnico de 2º grau de que trata o artigo anterior, a quem:
I - tenha concluído um dos cursos técnicos industriais e agrícolas de 2º grau, e tenha sido diplomado por
escola autorizada ou reconhecida, regularmente constituída, nos termos das Leis nºs 4.024, de 20 DEZ
1961, 5.692, de 11 AGO 1971, e 7.044, de 19 OUT 1982;
II - seja portador de diploma de habilitação específica, expedido por instituição de ensino estrangeira,
revalidado na forma da legislação pertinente em vigor;
III - sem habilitação específica, conte na data da promulgação da Lei nº 5.524, de 5 NOV 1968, 5 (cinco)
anos de atividade como técnico de 2º grau.
Parágrafo único - A prova da situação referida no inciso III será feita por qualquer meio em direito
permitido, seja por alvará municipal, pagamento de impostos, anotação na Carteira de Trabalho e
Previdência Social ou comprovante de recolhimento de contribuições previdenciárias.
Art. 3º - Os técnicos industriais e técnicos agrícolas de 2º grau, observado o disposto nos arts. 4º e 5º,
poderão:
I - conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade;
II - prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas;
III - orientar e coordenar a execução dos serviços de manutenção de equipamentos e instalações;
IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de produtos e equipamentos especializados;
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação
profissional.
Art. 4º - As atribuições dos técnicos industriais de 2º grau, em suas diversas modalidades, para efeito
do exercício profissional e de sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em:
I - executar e conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar
equipes de execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção;
II - prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade e desenvolvimento de projetos e
pesquisas tecnológicas, ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria,
exercendo, dentre outras, as seguintes atividades:
1) coleta de dados de natureza técnica;
2) desenho de detalhes e da representação gráfica de cálculos;
3) elaboração de orçamento de materiais e equipamentos, instalações e mão-de-obra;
4) detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança;
5) aplicação de normas técnicas concernentes aos respectivos processos de trabalho;
6) execução de ensaios de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidade dos
materiais, peças e conjuntos;
7) regulagem de máquinas, aparelhos e instrumentos técnicos.
III - executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de equipamentos,
instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas equipes;
IV - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos e materiais especializados,
assessorando, padronizando, mensurando e orçando;
V - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação
profissional;
VI - ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do ensino de 1º e 2º
graus, desde que possua formação específica, incluída a pedagógica, para o exercício do magistério
nesses dois níveis de ensino.
§ 1º - Os técnicos de 2º grau das áreas de Arquitetura e de Engenharia Civil, na modalidade Edificações,
poderão projetar e dirigir edificações de até 80m2 de área construída, que não constituam conjuntos
residenciais, bem como realizar reformas, desde que não impliquem em estruturas de concreto armado
ou metálica, e exercer a atividade de desenhista de sua especialidade.
§ 2º - Os técnicos em Eletrotécnica poderão projetar e dirigir instalações elétricas com demanda de
energia de até 800 Kva, bem como exercer a atividade de desenhista de sua especialidade.
§ 3º - Os técnicos em Agrimensura terão as atribuições para a medição, demarcação de levantamentos
topográficos, bem como projetar, conduzir e dirigir trabalhos topográficos, funcionar como perito em
vistorias e arbitramentos relativos à agrimensura e exercer atividade de desenhista de sua especialidade.
Art. 5º - Além das atribuições mencionadas neste Decreto, fica assegurado aos técnicos industriais de 2º

grau o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com a sua formação curricular.
Art. 6º - As atribuições dos técnicos agrícolas de 2º grau em suas diversas modalidades, para efeito do
exercício profissional e da sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em:
I - desempenhar cargos, funções ou empregos em atividades estatais, paraestatais e privadas;
II - atuar em atividades de extensão, associativismo e em apoio à pesquisa, análise, experimentação,
ensaio e divulgação técnica;
III - ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constantes dos currículos do ensino de 1º e 2º
graus, desde que possua formação específica, incluída a pedagógica, para o exercício do magistério
nesses dois níveis de ensino;
IV - responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos compatíveis com a respectiva formação
profissional;
V - elaborar orçamentos relativos às atividades de sua competência;
VI - prestar assistência técnica e assessoria no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas
tecnológicas, ou nos trabalhos e vistorias, perícia, arbitramento e consultoria, exercendo, dentre outras,
as seguintes tarefas:
1) coleta de dados de natureza técnica;
2) desenho de detalhes de construções rurais;
3) elaboração de orçamentos de materiais, insumos, equipamentos, instalações e mão-de-obra;
4) detalhamento de programas de trabalho, observando normas técnicas e de segurança no meio rural;
5) manejo e regulagem de máquinas e implementos agrícolas;
6) assistência técnica na aplicação de produtos especializados;
7) execução e fiscalização dos procedimentos relativos ao preparo do solo até à colheita, armazenamento,
comercialização e industrialização dos produtos agropecuários;
8) administração de propriedades rurais;
9) colaboração nos procedimentos de multiplicação de sementes e mudas, comuns e melhoradas, bem
como em serviços de drenagem e irrigação.
VII - conduzir, executar e fiscalizar obra e serviço técnico, compatíveis com a respectiva formação
profissional;
VIII - elaborar relatórios e pareceres técnicos, circunscritos ao âmbito de sua habilitação;
IX - executar trabalhos de mensuração e controle de qualidade;
X - dar assistência técnica na compra, venda e utilização de equipamentos em materiais especializados,
assessorando, padronizando, mensurando e orçando;
XI - emitir laudos e documentos de classificação e exercer a fiscalização de produtos de origem vegetal,
animal e agroindustrial;
XII - prestar assistência técnica na comercialização e armazenamento de produtos agropecuários;
XIII - administrar propriedades rurais em nível gerencial;
XIV - prestar assistência técnica na multiplicação de sementes e mudas, comuns e melhoradas;
XV - conduzir equipe de instalação, montagem e operação, reparo ou manutenção;
XVI - treinar e conduzir equipes de execução de serviços e obras de sua modalidade;
XVII - desempenhar outras atividades compatíveis com a sua formação profissional.
§ 1º - Os técnicos em Agropecuária poderão, para efeito de financiamento de investimento e custeio pelo
sistema de crédito rural ou industrial e no âmbito restrito de suas respectivas habilitações, elaborar
projetos de valor não superior a 1.500 MVR.
§ 2º - Os técnicos agrícolas do setor agroindustrial poderão responsabilizar-se pela elaboração de
projetos de detalhes e pela condução de equipe na execução direta de projetos agroindustriais.
Art. 7º - Além das atribuições mencionadas neste Decreto, fica assegurado aos Técnicos Agrícolas de
2º grau o exercício de outras atribuições, desde que compatíveis com a sua formação curricular.
Art. 8º - As denominações de técnico industrial e de técnico agrícola de 2º grau ou, pela legislação
anterior, de nível médio, são reservadas aos profissionais legalmente habilitados e registrados na
forma deste Decreto.
Art. 9º - O disposto neste Decreto aplica-se a todas as habilitações profissionais de técnico de 2º grau
dos setores primário e secundário, aprovadas pelo Conselho Federal de Educação.
Art. 10 - Nenhum profissional poderá desempenhar atividade além daquelas que lhe competem pelas
características de seu currículo escolar, considerados, em cada caso, os conteúdos das disciplinas que
contribuem para sua formação profissional.
Art. 11 - As qualificações de técnicos industrial ou agrícola de 2º grau só poderão ser acrescidas à
denominação de pessoa jurídica composta exclusivamente de profissionais possuidores de tais títulos.
Art. 12 - Nos trabalhos executados pelos técnicos de 2º grau de que trata este Decreto, é obrigatória,
além da assinatura, a menção explícita do título profissional e do número da carteira referida no Art.
15 e do Conselho Regional que a expediu.
Parágrafo único - Em se tratando de obras, é obrigatória a manutenção de placa visível ao público, escrita
em letras de forma, com nomes, títulos, números das carteiras e do CREA que a expediu, dos autores
e co-autores responsáveis pelo projeto e pela execução.
Art. 13 - A fiscalização do exercício das profissões de técnico industrial e de técnico agrícola de 2º grau
será exercida pelos respectivos Conselhos Profissionais.
Art. 14 - Os profissionais de que trata este Decreto só poderão exercer a profissão após o registro nos
respectivos Conselhos Profissionais da jurisdição de exercício de sua atividade.
Art. 15 - Ao profissional registrado em Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional será expedida
Carteira Profissional de Técnico, conforme modelo aprovado pelo respectivo Órgão, a qual substituirá
o diploma, valendo como documento de identidade e terá fé pública.
Parágrafo único - A Carteira Profissional de Técnico conterá, obrigatoriamente, o número do registro e
a habilitação profissional de seu portador.
Art. 16 - Os técnicos de 2º grau cujos diplomas estejam em fase de registro poderão exercer as
respectivas profissões mediante registro provisório no Conselho Profissional, por um ano, prorrogável
por mais um ano, a critério do mesmo Conselho.
Art. 17 - O profissional, firma ou organização registrados em qualquer Conselho Profissional, quando
exercerem atividades em outra região diferente daquela em que se encontram registrados, obrigamse ao visto do registro na nova região.
Parágrafo único - No caso em que a atividade exceda a 180 (cento e oitenta) dias, fica a pessoa jurídica,
sua agência, filial, sucursal ou escritório de obras e serviços, obrigada a proceder ao seu registro na
nova região.
Art. 18 - O exercício da profissão de técnico industrial e de técnico agrícola de 2º grau é regulado pela
Lei nº 5.524, de 5 NOV 1968, e, no que couber, pelas disposições das Leis nºs 5.194, de 24 DEZ 1966,
e 6.994, de 26 MAIO 1982.
Art. 19 - O Conselho Federal respectivo baixará as Resoluções que se fizerem necessárias à perfeita
execução deste Decreto.
Art. 20 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 6 FEV 1985; 164º da Independência e 97º da República.
João Figueiredo
Murilo Macêdo
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