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Se é importante
para a Engenharia,
a Agronomia
ou as Geociências,
o CREA-PR
tem muito
o que dizer.

Temas que impactam a sociedade
e as profissões das Engenharias,
Agronomia e Geociências, merecem
mais do que uma opinião, merecem
um posicionamento oficial do
CREA-PR. Acesse o QR Code abaixo
para acompanhar os nossos
posicionamentos e dar a sua
contribuição. Porque se importa para
você, é importante para o CREA-PR
também.
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EDITORIAL
O tema de capa desta edição da Revista Crea-PR
tem sido alvo de grandes discussões ao longo dos
últimos anos. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA!
De importância vital para alavancar os negócios e a
economia, ela também tem impactado as relações
humanas e se transformou no centro de debates
que questionam até que ponto traz benefícios ou
novos problemas para a sociedade.
Relembro aqui um importante trecho dos juramentos
de formatura de nossos cursos: “Prometo 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.”
Pensando nisso, considero que o importante é sempre
estarmos conscientes e fazermos o adequado uso da
tecnologia e das inovações, em um balanço focado
em um futuro melhor para a humanidade, tendo as
pessoas como centro da atenção.
Quando falamos das profissões que fazem parte
do nosso Sistema, não há a mínima dúvida de
que a tecnologia tem transformado para melhor
a atividade de diversas das nossas modalidades.
Nossas matérias trazem esses exemplos.

Se pegarmos especificamente o trabalho realizado
pelo Crea-PR, a tecnologia foi vital para que batêssemos
nossas metas mesmo em anos de reclusão pandêmica.
A tecnologia tem trazido mais agilidade e maior
alcance ao trabalho realizado pelo Conselho.
E o Paraná tem sido vanguarda também neste
quesito. Nos últimos meses, participamos de
duas iniciativas que demonstram a preocupação
do estado em fomentar iniciativas agregadas à
tecnologia e, consequentemente, à inovação:
o Prêmio Empresa Inovadora e a 34ª edição do
Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia.
Nas duas ocasiões me emocionei com a vibração
dos jovens vencedores e com a forma como a
tecnologia pode trazer soluções incríveis para o
nosso mundo!
Queremos falar mais em nosso Portal da Revista
Crea-PR – que é atemporal – sobre o uso de
tecnologias nas profissões ligadas ao Sistema
Confea/Crea e Mútua. Mande sugestões de temas
para nosso setor de comunicação (comunicacao@
crea-pr.org.br), escreva artigos de opinião sobre
o assunto. Tenho certeza que teremos excelentes
experiências para compartilhar.
Engenheiro Civil Ricardo Rocha
Presidente do Crea-PR

5

CREA ed. 101

ZONA RURAL
TECNOLÓGICA
E CONECTADA
A TECNOLOGIA E A INTERNET TÊM
PERMITIDO UMA EVOLUÇÃO NA
AGROPECUÁRIA BRASILEIRA
6
O que temos no Brasil hoje é o resultado de um processo cumulativo de evolução e inovação ao longo
de mais de um século, não só no maquinário agrícola, mas na ampliação de conectividade nas zonas
rurais com a expansão da Internet no interior do país.
Para Reginaldo Minaré, diretor técnico-adjunto da Confederação Nacional de Agricultura (CNA), um
exemplo é a evolução das plantadeiras utilizadas no plantio direto na palha, método que colocou a
agricultura brasileira em outro patamar no ranking da preservação do solo e sustentabilidade, é uma
história de sucesso. “Além disso, tratores, colheitadeiras, equipamentos de irrigação, resfriadores de
leite e ordenhadeiras mecânicas também são exemplos de máquinas que fazem parte da paisagem
rural brasileira e são fundamentais para a produção agropecuária, e a cada dia chegam mais modernas
ao campo”, reforça o especialista.

O CAMPO CONECTADO
A Internet se tornou uma ferramenta fundamental para diversos aspectos das atividades empresariais
e sociais no meio urbano, e para a zona rural não é diferente. Dados do Censo Agro 2017, do IBGE,
mostraram que na época 72% das propriedades rurais do país (3,6 milhões) estavam off-line, ou sem
conexão com a Internet. Mas essa realidade está mudando.
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“Ter a possibilidade de, estando no
campo, construir e administrar uma
página na Internet para participar do
comércio digital é formidável para
o agricultor que quer agregar valor
à produção e vender seus produtos
diretamente aos consumidores.”
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“Ter conectividade para o uso de

Clodomir Luiz Ascari, vice-presidente

pagamento eletrônico é muito

do Crea-PR, presidente da Federação

importante

de

dos Engenheiros Agrônomos do

produtos na fazenda e para a

Paraná e secretário de Agricultura do

atividade de turismo rural. Poder

município de Pato Branco, em busca

receber assistência técnica on-line ou

de um campo mais conectado, conta

fazer algum curso profissionalizante

que até 2020 conseguiu implantar 50

na fazenda é importante. Ter a

pontos de conectividade no interior

possibilidade de, estando no campo,

do estado por meio de roteadores

construir e administrar uma página

de Internet, possibilitando sinal

na Internet para participar do

liberado para todas as pessoas que

comércio digital é formidável para

moram e circulam no interior (a

o agricultor que quer agregar valor

passeio, turismo ou negócios). Além

à produção e vender seus produtos

disso, postos de saúde e escolas

diretamente

rurais também estão conectadas. E

para

aos

a

venda

consumidores”,

explica Reginaldo.

as câmeras de segurança já estão em

A conectividade proporciona uma

fase de implantação, monitorando

comunicação rápida com a força de

o trânsito nas vias rurais pela Polícia

segurança local, o que pode ajudar

Militar.

no combate à criminalidade no

“Dentro dessa rede, também foram

campo. Permite o acesso a diversos

implementadas

serviços sem que o agricultor precise

meteorológicas, conectadas com a

sair de sua propriedade e se dirigir ao

UTFPR de Pato Branco, para registrar

centro urbano, como, por exemplo, a

a temperatura, direção do vento,

telemedicina. Esse avanço representa

umidade do ar e previsão do tempo.

também um conforto para as famílias

Com isso, tanto agricultores como

residentes no campo.

comunidade acumulam informações

Além disso, a agricultura 4.0

em tempo real e usam os dados

precisa da Internet, Internet das

para pesquisas e monitoramento de

Coisas, Big Data, Internet móvel,

pragas, por exemplo. Isso acelera o

tecnologia de computação em

processo de tomadas de decisões

nuvem, máquinas e equipamentos

para colheita, plantio, entre outros

agrícolas conectados. No mundo da

assuntos da rotina do produtor rural”,

agricultura 4.0, temos que colocar

afirma Clodomir.

o satélite na cesta de máquinas e
equipamentos agrícolas.

seis

estações
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ECONOMIA
CIRCULAR MOSTRA
A VERSATILIDADE
DA ENGENHARIA
AGRONÔMICA
10

POR MEIO DE UMA VISÃO SISTÊMICA
QUE PERMEIA TODA A CADEIA
DE PRODUÇÃO, O ENGENHEIRO
AGRÔNOMO UNE CAMPO E CIDADE
COMO UM ORGANISMO SUSTENTÁVEL
A engenharia agronômica é uma profissão que tem muitas frentes de atuação, já que uma das principais
características desses profissionais é a visão sistêmica sobre a produção. Desde a importância das áreas
de preservação, recursos hídricos, fauna e flora até a sustentabilidade na produção de alimentos, energia
e outros produtos da Agronomia.
Para Pablo Georgio de Souza, professor de Agronomia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná,
a visão sistêmica do engenheiro agrônomo permite enxergar como cada produto é utilizado, para
minimizar a geração de resíduos e reutilizar os que são gerados em cada processo, garantindo assim
uma economia circular que une o campo e a cidade.

OUT.NOV 21

“Preservar para produzir
e produzir para ter
recursos financeiros para
sustentar a preservação.”
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“Muita gente pensa como se livrar

são concorrentes, mas têm

do lixo, o agrônomo pensa em

que andar em equilíbrio e o

converter o resíduo orgânico em

agrônomo é um dos principais

matéria-prima para processos de

profissionais responsáveis por

produção. Precisamos aumentar

manter esse equilíbrio”, explica

o percentual de aproveitamento

Pablo.

de

e

Nesse cenário, a agricultura urbana

transformar os não recicláveis em

com mini sistemas de produção,

biogás, fertilizante, substratos,

pequenas áreas residenciais e até

aplicando estes elementos em

hortas urbanas vêm crescendo.

diferentes sistemas, seja na

Esses sistemas precisam de um

produção de alimentos, projetos

engenheiro agrônomo para uma

de paisagismo, ou na ampliação

gestão de qualidade de toda a

de áreas verdes nas cidades”,

cadeia produtiva, garantindo o

afirma o professor.

melhor aproveitamento de todos

Pablo explica que da mesma for-

os componentes do sistema.

ma que os alimentos vão para a

“Várias

cidade, os resíduos podem vol-

supermercados, também precisam

tar para o campo. Então, se fo-

desse profissional, que entenda

rem processados corretamente,

da qualidade do alimento e do

podem produzir novas matérias-

processo produtivo, garantindo

-primas, substratos, fertilizantes

a qualidade dos insumos que

e energia para o sistema de pro-

chegam ao consumidor final.

dução. “O engenheiro agrôno-

Isso também vale para empresas

mo transita entre o campo e a

que comercializam o alimento,

cidade, para que os dois organis-

nesse caso cabe ao agrônomo

mos trabalhem juntos de forma

identificar os produtores, para que

sustentável”, declara.

as indústrias tenham profissionais

materiais

recicláveis

produzir

para
para

produzir
ter

como

os

capacitados para uma comprar

PRESERVAR PARA
PRODUZIR
“Preservar

empresas,

produtos

de

boa

qualidade,

garantindo o fluxo de oferta e
e

recursos

financeiros para sustentar a
preservação. Essas áreas não

demanda”, garante o professor.
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A INVASÃO
DOS APPS

OS APLICATIVOS INVADIRAM AS ÁREAS
DE ENGENHARIA, AGRONOMIA
E GEOCIÊNCIAS E FACILITARAM O DIA
A DIA DOS PROFISSIONAIS
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A pandemia aumentou em

Então, após se formar em 1999,

concreto de que a tecnologia

30% o uso de aplicativos em

resolveu lançar um guia de bolso

ampliou o acesso à cultura e à

smartphones, segundo estudos

impresso, que chamou de Be-

informação”, conta Fábio.

do App Annie, e o Brasil está em

a-Bá da Elétrica, distribuindo

segundo lugar na maior média

gratuitamente a literatura nas

de uso dos apps, atrás apenas da

universidades.

REVOLUÇÃO NO
CAMPO

Indonésia. Não é à toa que áreas

Mas em 2015, com o boom dos

O

da Engenharia e Agronomia

apps, Fábio resolveu lançar o Be-a-

presidente da Associação dos

também estão adotando os

Bá da Elétrica como um aplicativo,

Engenheiros

aplicativos para facilitar o dia a

também de uso gratuito. A

Pato Branco, Edson Roberto

dia dos profissionais.

surpresa veio logo depois, com

Silveira, também aponta o uso

INFORMAÇÃO
PARA TODOS

o número crescente de usuários.

crescente de aplicativos para

Hoje, o aplicativo está sendo

facilitar o dia a dia do produtor.

utilizado em 180 países por mais

“Praticamente tudo que fazemos

O engenheiro eletricista Fábio

de 180 mil pessoas.

e consultamos atualmente está

Amaral,

acadêmico,

“Recebemos a feliz notícia de

vinculado ou disponível no

sentia falta de ter à mão conceitos

que até uma engenheira da Lego

aparelho de telefonia celular.

e dicas práticas sobre os diversos

na Alemanha utiliza o app Be-a-

Já virou ditado que qualquer

temas aprendidos na graduação.

Bá da Elétrica. Este é um exemplo

negócio hoje passa pelo celular.

quando

engenheiro

agrônomo

Agrônomos

de

OUT.NOV 21

“A tecnologia nos
ajuda a economizar
tempo e dinheiro.
As informações
disponíveis facilitam a
tomada de decisões,
não precisamos nos
deslocar para isso e
conseguimos investir
em algo mais rápido,
ágil e econômico."
15
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O produtor tem ao alcance

e comercializam. Edson citou

artificial aliada à tecnologia da

das mãos tudo que precisa,

como exemplos os aplicativos

informação já tem resultado em

ele consulta preço, mercado,

da Coamo e da Coopertradicão,

impactos reais de conectividade

disponibilidade

insumos,

que oferecem várias informações

no campo. Por se tratar de

clima, produtos para animais,

necessárias para o dia a dia no

tecnologias de fácil acesso e

oportunidades

negócios

campo. "A tecnologia nos ajuda

baixo custo, chegam facilmente

como máquinas e implementos

a economizar tempo e dinheiro.

aos técnicos e produtores, ávidos

agrícolas”, afirma o engenheiro.

As

disponíveis

pelo conhecimento e obtenção

Em cada região do país o

facilitam a tomada de decisões,

de segurança na produção de

produtor e o técnico têm uma

não precisamos nos deslocar

alimentos,

disponibilidade de aplicativos,

para

forma o trabalho dos engenheiros

dependendo da maneira com

investir em algo mais rápido,

que trabalham e o que produzem

ágil e econômico. A inteligência

de
de

informações

isso

e

conseguimos

auxiliando

agrônomos", conclui.

dessa
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O IMPACTO DA
DIGITALIZAÇÃO NA
ENGENHARIA CIVIL

A TECNOLOGIA PODE SER UMA FORTE
ALIADA DA ÁREA COM A CONSTRUÇÃO
DIGITAL E A IMPRESSORA 3D
17
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A digitalização dos processos

“Precisamos nos adaptar à nova

de mais concreto na construção

tem se mostrado um grande de-

realidade imposta pela Co-

digital no Brasil é o BIM (Building

safio para a área da Engenharia

vid-19. Hoje quem não interage

Information Modeling). "Essa

Civil, pois ainda se investe pou-

digitalmente perde espaço. Não

plataforma permite a integração

co nessa tecnologia. O estudo

é questão de luxo, mas de sobre-

entre os projetos. Multinacio-

2018 Contech Report, da con-

vivência”, declarou o presidente

nais, por exemplo, conseguem

sultoria norte-americana em so-

da CBIC, José Carlos Martins, ao

desenvolver projetos em escri-

luções tecnológicas para o setor

participar de uma LIVE do even-

tórios em Curitiba e na França,

de construção JBKnowledge,

to Jornada da Incorporação Imo-

com uma integração maior en-

identificou que nos EUA apenas

biliária Digital.

tre as equipes. No projeto de

14,6% das empresas de constru-

uma casa, reunimos equipes de

software especializado; 21,4%

CONSTRUÇÃO
DIGITAL

Para Fabiana von der Osten, en-

Com o BIM, qualquer mudança

delas fazem o uso de apenas

genheira civil e professora do

feita no projeto acontece em

duas soluções digitais; e 19,7%

curso de Engenharia Civil da

tempo real, agilizando o proces-

ainda contam com serviços ter-

Pontifícia Universidade Católica

so de correções e de trabalho em

ceirizados de TI.

do Paraná (PUCPR), o que existe

equipe", esclarece a professora.

ção civil utilizam pelo menos um

18

arquitetura, hidráulica, elétrica.

OUT.NOV 21
O governo brasileiro vem exigin-

com drones, sensores e toda

na prática mesmo, com chuva,

do apresentações na plataforma

uma instrumentação digital.

sol, vento, e até mesmo interven-

BIM para licitações em qualquer

ções do usuário, ainda é um mis-

área, e isso tem sido essencial

IMPRESSORAS 3D

para acelerar o processo de di-

Por outro lado, a construção com

Recentemente

gitalização na construção civil

impressora 3D ainda está engati-

uma ponte na Holanda com im-

nacional.

nhando no Brasil. "Sabemos que

pressora 3D, e uma universidade

Fabiana acredita que o BIM está

é possível construir pontes, casas

em Londres vai acompanhar a es-

se desenvolvendo bem e vai

e prédios com impressora 3D,

trutura por um tempo para ver os

passar para outras áreas da En-

mas isso ainda está em formato

possíveis danos. "Outro desafio

genharia Civil, como a gestão e

de pesquisa, porque não sabe-

é que não existem regulamenta-

execução do projeto, até acom-

mos como essas construções vão

ções e normas a respeito da cons-

panhamento de obras, depois

se comportar no longo prazo. Sa-

trução 3D", acrescenta Fabiana.

da estrutura pronta para ver o

bemos como funciona na teoria,

A Engenharia Civil deve ganhar

comportamento da estrutura

no laboratório com ensaios, mas

ainda mais terreno com a digi-

tério", afirma a professora.
foi

construída

talização da construção e com
a evolução das construções 3D.
"Nesse cenário, trabalho em

19

equipe e a troca de informações
com profissionais de outras regiões de forma digital, será de
grande valia para o crescimento
da profissão no Brasil", garante.

"O governo brasileiro vem
exigindo apresentações
na plataforma BIM para
licitações em qualquer
área, e isso tem sido
essencial para acelerar o
processo de digitalização
na construção civil
nacional."
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TECNOLOGIAS
EMERGENTES
QUE ESTIMULAM
A INOVAÇÃO
20

MUITAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS
SÃO IMPACTADAS PELA EVOLUÇÃO
NO MERCADO GLOBAL

Na área de tecnologias emergentes, o que mais está afetando a
Engenharia hoje são a computação em hardware e a Internet das coisas,
conforme afirma Altair Santin, professor da Escola Politécnica da PUCPR,
graduado em Engenharia da Computação, mestre em Engenharia Elétrica
e Informática Industrial e doutor em Engenharia Elétrica.

OUT.NOV 21
"A Internet das coisas ligada à

cado. Ainda assim, não é o único

de serviços em nuvem. Essa

Engenharia Civil e Inteligência

ímpeto para a maioria da equipe

abordagem permitirá uma loca-

Artificial, permite a construção

trabalhar em casa no futuro. A

lização flexível e resultará na re-

de edifícios inteligentes, pro-

natureza da infraestrutura está

dução da latência de acesso.

dução de energia própria, reuso

evoluindo a ponto de equipes

Assistentes virtuais

de água, entre outras vantagens,

remotas fazerem sentido para

avançados

tudo de forma automatizada no

oferecer suporte a novos cená-

Assistentes virtuais avançados

organismo do empreendimen-

rios, uso de novas tecnologias”,

(AVAs), às vezes chamados de

to. A realidade virtual e aumen-

disse Jeffrey Hewitt, vice-presi-

agentes conversacionais de IA,

tada, por sua vez, permite ter

dente de pesquisa do Gartner.

processam

experiencia de um espaço que

Durante

apresentação,

para fornecer previsões e decisões.

não existe. Assim, engenheiros,

Hewitt identificou as principais

“A inovação em IA está aconte-

investidores e moradores po-

tendências emergentes e forne-

cendo em um ritmo rápido, com

dem ver o edifício implantado

ceu recomendações para mel-

um número acima da média al-

no terreno antes mesmo da obra

hor respondê-las para obter re-

cançando a adoção dominante

começar", enfatiza o professor.

sultados ideais em um ambiente

em dois a cinco anos”, disse Shu-

Outra linha em desenvolvimen-

pós-pandêmico. São eles:

bhangi Vashisth, analista sênior

to é a energia elétrica com o

Operações em qualquer lugar

de pesquisa do Gartner. “As ino-

smart grid, para microgeração

“As operações em qualquer lu-

vações, incluindo IA de ponta,

de energia e os medidores inteli-

gar permitem que as organi-

visão computacional, inteligên-

gentes. "Com isso, teremos casas

zações descentralizem a equi-

cia de decisão e aprendizado de

inteligentes que fazem o moni-

pe e ativem as operações onde

máquina, estão preparadas para

toramento de sua energia, bus-

fizer sentido para os negócios.

ter um impacto transformador

cando menor custo, autonomia

Isso abre caminho para escolhas

no mercado nos próximos anos.”

para o sistema e benefícios para

de talentos mais amplas, já que

Augmented Reality (AR)

a população", garante Altair.

as organizações não precisam

Cloud

necessariamente recrutar funci-

A realidade aumentada adiciona

onários em uma geografia espe-

objetos virtuais ao mundo físico

cífica”, afirmou o diretor.

para criar uma experiência imer-

“A pandemia do coronavírus for-

Nuvem distribuída

siva, permitindo que o usuário

çou os executivos a adaptarem

Outra tendência importante é

vá a uma loja, por exemplo, para

suas operações para lidar com

distribuir recursos de nuvem

provar uma roupa sem que tenha

o aumento dos cenários de tra-

para que ela se torne descentra-

sido confeccionada. É uma forma

balho em casa e mudanças imp-

lizada e a carga de suporte seja

de unir o mundo real e o virtual.

revisíveis nos requisitos do mer-

transferida para os provedores

MUDANÇAS E
INOVAÇÃO MUNDIAL

sua

entradas

humanas
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O PAPEL DA
INOVAÇÃO NAS
ENGENHARIAS
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O ESTADO DO
PARANÁ INCENTIVA O
DESENVOLVIMENTO DE
NOVAS TECNOLOGIAS
E É UM DOS MAIORES
HUBS DO PAÍS
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“A Engenharia é uma das
grandes temáticas dos
projetos contratados,
chegando às fases de
contratação e execução,
movimentando toda
a rede de atores de
inovação, gerando
emprego e renda para o
Estado do Paraná."

CREA ed. 101

Segundo dados da Associação Brasileira de Startups,
o Paraná possui 23 startups voltadas aos segmentos
de TI e Telecom, e Construção Civil. Com esse número, o Paraná é o 6º estado no Brasil em startups nestes segmentos. Segundo pesquisa do Sistema Confea/
Crea, nos últimos dez anos o número de engenheiros
aumentou 35% no Paraná. Como o movimento de
crescimento de startups está sempre atrelado a demandas do próprio mercado, este pode ser um fator
que impulsionou o aumento, assim como o número de
profissionais.
Startups nascem para solucionar um problema real, do
mundo real. Portanto, onde tiver oportunidades e demandas por soluções inovadoras, lá estarão startups
desenvolvendo seus negócios.

24

Para Luiz Márcio Spinosa, diretor Científico, Tecnológico e de Inovação da Fundação Araucária, a grande área
das Engenharias congrega uma infinidade de ramificações, mas dentre os projetos submetidos ao crivo da
Fundação para o recebimento de subvenção econômica para o desenvolvimento em inovação, destacam-se
os temas: automação; big data; Eletroeletrônica, Geoengenharia; manufatura avançada e robótica; Mecânica, Mecatrônica e Nanotecnologia.
O diretor afirma que é notório o impacto e importância
das Engenharias nos projetos de inovação submetidos
aos editais da Fundação Araucária. "A Engenharia é
uma das grandes temáticas dos projetos contratados,
chegando às fases de contratação e execução, movimentando toda a rede de atores de inovação, gerando
emprego e renda para o Estado do Paraná", conclui.

OUT.NOV 21
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ENGENIUM PARK
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O Engenium Park é um habitat de inovação que
tem a proposta de fomentar soluções inovadoras
para o setor da construção civil, oferecendo
acesso à estrutura física, metodologias de
inovação, conexões com atores do ecossistema,
mentorias com players locais e nacionais,
uma ampla rede de relacionamentos, acesso
a investimentos e ajuda no processo de
geração de valor. Para tirar as ideias do
papel, também gera condições para o
processo de validação dessas ideias
através do acesso aos canteiros
de obras de construtoras
e incorporadoras
associadas, em busca
de mais evolução
para o setor.

O ENGENIUM PARK FICA EM
MARINGÁ-PR SAIBA MAIS:
ENGENIUMPARK.COM.BR

OUT.NOV 21
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CIDADES INTELIGENTES

No cenário das cidades inteligentes, o engenheiro civil sanitarista e mestre em Gestão Ambiental,
Carlos Alberto Guillen, explica que este é um espaço urbano que deve ter como pilares a tecnologia,
o meio ambiente e a sustentabilidade. E completa: "as vigas que ligam estes pilares são a qualidade
de vida e a escala humana", afirma o especialista. Todas as modalidades da Engenharia têm papel
importante e essencial na concepção de uma cidade inteligente. "Aliás, quanto mais multidisciplinar,
melhor o resultado final, já que o planejamento dessa cidade deve cobrir ao menos os setores
essenciais: Urbanismo, Mobilidade, Meio Ambiente, Energia, Tecnologia e Inovação, Educação, Saúde,
Economia, Empreendedorismo, Segurança e Governança”, diz Guillen. Assim, os requisitos básicos que
um profissional que vai planejar uma cidade inteligente deve levar em conta são: maior eficiência:
local capaz de cortar custos e/ou gerar mais receita por oferecer um serviço/ focar na diminuição
de impactos ambientais: redução de consumo de energia e de emissão de gases de efeito estufa, por
exemplo/ ter como meta a inclusão social: oferecer serviços específicos a grupos menos favorecidos,
um aprendizado evidente na pandemia/ procurar oferecer maior atratividade urbana por melhorias:
em segurança pública, mobilidade, conectividade, governança, tornando o local mais atraente para
novos empreendimentos.
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O PARANÁ GANHA
HUB DE INOVAÇÃO
PARA CIDADES SUSTENTÁVEIS

28

O CityHub (CH) nasceu com o objetivo de juntar pessoas, empresas e instituições com o mesmo propósito
de impactar as cidades com soluções inteligentes e sustentáveis”, explica o engenheiro Thiago Weingartner,
presidente do CityHub. Ele define o projeto como uma rede colaborativa multissetorial, que promete acelerar a
transformação das cidades brasileiras em espaços favoráveis às futuras gerações. Neste início são doze empresas
e instituições nas áreas de tecnologia e construção civil trabaçhando juntas. “Entendemos como papel do
CH trazer uma maior aproximação das demandas das cidades e também levar às cidades as soluções que já
possuímos no hub", comenta. Por se tratar de cidades inteligentes, ainda existem problemas estruturais como
saúde, segurança, educação, mobilidade e sustentabilidade, que se conectam aos aspectos de infraestrutura
e da Engenharia. "Nosso foco está no atendimento de cidades de até 50 mil habitantes, as quais enfrentam
hoje grandes problemas e poucos recursos. É bastante comum estas cidades estarem distantes de inovações
e o CityHub vai possibilitar esta realidade através de sua estrutura e de sua rede de empresas. Um exemplo
deste trabalho são projetos de estudos de iluminação pública visando redução de custos de manutenção e de
energia, que já estão caminhando e trazendo inovação e solução para as cidades", garante Thiago. Ainda este
ano será lançado o Projeto Educação CityHub 2022, com o objetivo de despertar a consciência socioambiental
nas próximas gerações de profissionais, encorajando a inovação e o uso inteligente da tecnologia para o
desenvolvimento sustentável. Para tirar as ideias do papel, também gera condições para o processo de validação
dessas ideias através do acesso aos canteiros de obras de construtoras e incorporadoras associadas, em busca
de mais evolução para o setor.

Saiba mais: INSTITUTOCITYHUB.COM.BR.
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ARTIGO

ENGENHARIA
DO AMANHÃ

SE TIVÉSSEMOS HOJE UMA GRANDE
FEIRA INTERNACIONAL, COM TODAS AS
INVENÇÕES MAIS REVOLUCIONÁRIAS
DA ATUALIDADE, COMO FOI A
EXPOSIÇÃO UNIVERSAL DE 1900,
REALIZADA EM PARIS, QUAIS VOCÊ
ACREDITA QUE SERIAM AS ESCOLHAS
DOS EXPOSITORES?
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Vamos lembrar que a Exposição
Universal foi criada para celebrar as
conquistas do século anterior e acelerar o desenvolvimento do século
seguinte, e apresentou ao mundo
maravilhas para aquela época como
a esteira rolante, a primeira linha de
metrô de Paris, iluminação de ambientes externos com eletricidade,
e os avanços da metalurgia e da
indústria – para citar apenas alguns
exemplos. Talvez, neste século XXI,
algumas das atrações pudessem
ser as learning machines e o foguete Space X, com capacidade para
realizar um pouso vertical em uma
plataforma de aterrissagem. Essas
criações devem levar algum tempo
até parecerem comuns para nossa
realidade, mas são bons referenciais do que podemos esperar para
os próximos anos. Há outras tantas
revoluções tecnológicas menores
que seguramente irão fazer parte
de nosso dia a dia em muito pouco tempo. São transformações que
são indispensáveis para o uso sustentável de recursos do planeta. A
boa notícia para a redução de gases
poluentes na atmosfera é que os
carros elétricos, por exemplo, que
pareciam muito distantes, estão
cada vez mais presentes. A Renault
tem investido em publicidade para
divulgar seu lançamento recém-chegado ao Brasil. A aposta no novo
modelo - elétrico - tem explicação:
de acordo com o portal Neocharge, a frota de carros eletrificados
(elétricos e híbridos) no Brasil saltou
de 3.119 em 2015, para 54.340 em
2021. No Paraná, durante o mesmo
período, o salto foi de 291 veículos
para 3.614.

Essa onda tecnológica também está
revolucionando o agronegócio e
garantindo avanços na logística, na
administração e na produtividade
deste setor. Com a expectativa de
que a população mundial será de
9,1 bilhões de habitantes em 2050,
há – de acordo com a Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) - uma
necessidade de 70% de crescimen-

ramento de plantio de grãos, voltadas principalmente para pequenas
e médias propriedades, com menos
recursos e mais dificuldade para
acessar as ferramentas de aumento
de produtividade. A startup lançou
o conjunto de sensor de sementes
e monitor, que identifica a quantidade e a qualidade do plantio –
com medição da área e contagem
de sementes por metro plantado.

to na produção de alimentos em
relação ao que é produzido hoje.
A velocidade com que muitas das
respostas surgem deve-se ao engajamento das startups. A Terris
Tecnologia, do sudoeste paranaense, por exemplo, auxilia o produtor
rural com soluções para o monito-

Se houver falha na liberação da semente pela máquina, um alarme
dispara e o monitor mostra para o
operador do equipamento onde
está o problema – o que ajuda com
a cobertura de área plantada, sem
que haja falhas. As Engenharias, a
Agronomia e as Geociências estão

OUT.NOV 21
diretamente ligadas a esses processos – seja no planejamento e desenvolvimento dessas inovações, ou na
outra ponta, utilizando essas novas
ferramentas e instrumentos. Aqui
no Paraná, uma engenheira de alimentos, de bioprocessos e biotecnologia foi apontada pelo Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia
(Confea) como uma das 27 mulheres engenheiras e geocientistas que

impulsionam a retomada econômica do país, em março deste ano.
Michele Rigon Spier realiza pesquisas relacionadas ao segmento dos
bioplásticos e biogás na UFPR. Mais
recentemente, a engenheira ficou
mais conhecida do público por seu
trabalho de coordenação da pesqu-

isa sobre o impacto de um tipo de
plástico biodegradável – desenvolvido pela UFPR - na vida marinha.
Só no Brasil, a cada ano, são despejadas 325.000 toneladas de plástico
no mar. E essa é apenas uma parte
de um problema que é global. O
tema é tão urgente para a sustentabilidade da vida na Terra que a
Organização das Nações Unidas
(ONU) estabeleceu que até 2030

teremos a Década do Oceano. Uma
das principais metas da ONU é buscar soluções para salvar essa que é a
maior fonte de oxigênio do planeta.
Além dos desafios de proporções
mundiais, temos localmente algumas questões que também devem
impulsionar as inovações nas áreas

das Engenharias. O marco regulatório do saneamento é um deles. Com
a meta de garantir tratamento de
esgoto até 2033 para 90% da população brasileira, o marco foi lançado
em 2020 para acelerar esse processo
de regularização de saneamento e
disponibilidade de água limpa para
99% da população. Para agilizar o
processo, deverão ser investidos
R$ 700 bilhões, especialmente nas
regiões Norte e Nordeste do país,
onde a deficiência da cobertura é
maior. No Paraná, dos 345 municípios atendidos pela Sanepar, 77%
da população urbana tem acesso à
rede coletora e tratamento de esgoto, e 100% desse mesmo público é
atendido com água tratada. Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), para cada R$ 1 investido em
saneamento, são economizados R$
4 em gastos com a saúde.
Vivemos um dos momentos mais
desafiadores de nossa história,
com muitos passivos à espera de
soluções urgentes. No entanto,
são mesmo esses momentos - que
antecedem os possíveis colapsos
- que podem nos transportar para
realidades ainda não imaginadas.
Algumas portas precisam ser fechadas para que outras tantas que
nos transportarão a um novo mundo sejam criadas. O momento é de
transição profunda e regeneradora.
Sejamos essa ponte entre as dificuldades de hoje e o mundo de novas
oportunidades que está nascendo..
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CREA-PR TEM
RELAÇÃO DE APOIO
COM AS ENTIDADES
DE CLASSE
32

AO LONGO DO ANO, PARCERIAS ENTRE
AS INSTITUIÇÕES BENEFICIAM MILHARES
DE PROFISSIONAIS
Fortalecer as parcerias e consoli-

do Edital, com 270 parcerias

dar a gestão cooperativa. Sendo

assinadas e R$ 5,5 milhões

esse um dos Objetivos Estraté-

de repasse a 50 entidades

gicos, o Crea-PR vem desenvol-

participantes. Dentre as ações

vendo uma série de ações junto

executadas nas parcerias, estão

PROEC - PROGRAMA DE APOIO

às Entidades de Classe (EC), que

projetos multidisciplinares que

À SUSTENTABILIDADE DAS EN-

incluem programas e parcerias,

abrangem

palestras,

TIDADES DE CLASSE criado em

com resultados significativos

revistas técnicas, workshops,

2017 e coordenado pelo CDER

que beneficiam os profissionais

boletins técnicos e aplicativos,

(Colégio de Entidades de Classe),

e a sociedade. Saiba como são

que beneficiaram mais de 70 mil

tem o objetivo de realizar um

realizadas essas ações conjuntas.

profissionais participantes em

EDITAIS DE
CHAMAMENTO PÚBLICO

conjunto de ações do Conselho

todo o Estado do Paraná.

junto às Entidades de Classe para

lançado

pela

primeira

vez

em 2016, são sete edições

cursos,

07 EDITAIS
270 TERMOS DE FOMENTO /
COLABORAÇÃO

R$ 5,5 MILHÕES DE REPASSE
50 ENTIDADES DE CLASSE
70 MIL PROFISSIONAIS
BENEFICIADOS

buscar o seu equilíbrio financeiro e de gestão. Dentre as mais
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de 700 ações do ProEC estão

gional, estadual e até nacional.

PROGRAMA CASA FÁCIL, ação

treinamentos, palestras, cursos

Nos últimos 12 meses, a Agenda

de Engenharia Pública que es-

com os mais variados temas de

Parlamentar chegou a 142 mu-

tabelece uma parceria com as

interesse das Entidades, além

nicípios, foram cadastrados 225

Entidades de Classe e Prefeituras

do desenvolvimento do plane-

Estudos Básicos de Desenvolvi-

Municipais para a construção

jamento estratégico dessas ins-

mento Municipal (EBDM), sendo

de moradias populares com

tituições, que apontaram o tema

24 EBDMs já acatados por muni-

até 70m2, beneficiando famí-

como uma necessidade impor-

cípios, além de produção de mais

lias com renda limitada a três

tante para sua sustentabilidade.

de 40 Cadernos Técnicos distri-

salários mínimos. Nos últimos

buídos em quatro eixos: Sanea-

10 anos, o programa beneficiou

A AGENDA PARLAMENTAR DO

mento e Resíduos; Infraestrutura,

mais de 60 mil famílias com mais

CREA-PR é um programa de

Mobilidade e Transporte; Desen-

de 3,5 milhões de metros quad-

contribuição dos profissionais

volvimento Regional Integrado; e

rados construídos.

em apoio aos gestores públicos,

Desenvolvimento Rural.

onde são diagnosticadas situações com proposta de soluções
e melhorias na implantação de
políticas públicas nas áreas das
Engenharias, Agronomia e Geociências. Os debates são realizados em âmbito municipal, re-

PRÊMIO CREA DA QUALIDADE
12 MESES
142 MUNICÍPIOS
225 ESTUDOS BÁSICOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
24 EBDMS ACATADOS PELOS
MUNICÍPIOS
40 CADERNOS TÉCNICOS

PCQ, programa anual que reconhece profissionais e as Entidades
de Classe que tiveram destaque
em sua atuação ou seu sistema
de gestão. Reconhecer por meio
desse Prêmio significa destacar,
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dentre as organizações parti-

versos cursos e estou desenvol-

representação

cipantes de cada ciclo, aquelas

vendo minha carreira na área de

com poder de voto e de pro-

que evidenciam melhoria geren-

perícia judicial, após ter acesso

posição nas pautas do Plenário

cial na direção da sustentabili-

a todo o conteúdo”, conta. Para

e das Câmaras Especializadas.

dade, qualidade dos serviços, da

ele, além da gratuidade, a gran-

“Acreditamos que Entidade de

satisfação dos associados e dos

de vantagem é não precisar mais

Classe forte, profissional for-

benefícios à sociedade.

se deslocar até cidades vizinhas

te, Conselho forte! São as ECs

para se aperfeiçoar.

que promovem capilaridade de

POLÍTICA DE LOCAÇÃO
DE ESTANDE, para promover

O presidente do Ceal – Clube

ações nas Engenharias, Agrono-

de Engenharia e Arquitetura

mia e Geociências e represen-

e fortalecer a imagem e o papel

de Londrina – engenheiro civil

tam os profissionais dentro do

fiscalizador do Conselho junto

Decarlos Manfrin, conta que os

Sistema Confea/Crea. Assim, são

a sociedade e aos profissiona-

programas do Crea-PR são dire-

elas que tem força para se impor

is, onde o Crea-PR participa de

cionados a beneficiar os profissi-

e propor ideias e soluções para

eventos de interesse das áreas

onais que estão conectados com

o desenvolvimento e a melhoria

das Engenharias, Agronomia e

as Entidades de alguma forma.

de qualidade de vida das pesso-

Geociências. Nos últimos três

“E isso reforça a importância de

as e conquistar espaço e recon-

anos foram atendidas mais de

fazer parte de uma EC”, destaca.

hecimento para as profissões em

50 solicitações de estandes pe-

no

Conselho,

suas regiões”, finaliza o gerente

NOVO SITE

do Departamento de Relações

Recentemente, o Crea-PR lançou

Institucionais do Crea-PR, Clau-

BENEFÍCIOS DAS
PARCERIAS

um site especialmente para fo-

demir Prattes.

O presidente da AEBAN- Associ-

jetivo é aumentar o número de

ação dos Engenheiros, Arquite-

associados das entidades, divul-

tos e Agrônomos da Região de

gar e utilizar as boas práticas re-

Bandeirantes, engenheiro mecâ-

alizadas e aumentar o leque de

nico Aylton Veronez Júnior, cita

benefícios proporcionados por

que a Associação ofertou diver-

elas aos profissionais, como des-

sos cursos. Entre eles estão Ava-

contos ou gratuidade em cursos

liação de imóveis rurais, Perícia

e palestras, planos de saúde, uso

judicial, Auditoria interna, Audi-

de auditórios, administração de

toria líder, PPRA, RTCAT, PCSM-

consórcios, entre outros.

SO, Medições de periculosidade

Hoje estão registradas no Crea-

e Insalubridade. “Participei de di-

PR 95 entidades, sendo 64 com

las Entidades de Classe.

mentar o associativismo. O ob-
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LIVRO DE
ORDEM
CREA-PR
O Livro de Ordem é um documento instituído pelo Confea através da Resolução
1.094/2017, com a ﬁnalidade principal de manter o registro do acompanhamento e da
efetiva participação nas obras e serviços, especialmente nos casos de execução e
ﬁscalização de obras.
Assim, o Livro de Ordem é a memória escrita de todas as atividades relacionadas com a
obra ou serviço de Engenharia. Ele propicia aos envolvidos no contrato a gestão mais
eﬁciente do empreendimento.

Benefícios do Livro de Ordem
A complexidade dos empreendimentos pede a adoção de mecanismos que auxiliem no
acompanhamento eﬁciente das obras e serviços pelos quais são responsáveis técnicos.
O Livro de Ordem implantado pelo Crea-PR visa unir a necessidade legal com a utilidade
de uma ferramenta prática e gratuita de gestão.
Além disso, o Livro de Ordem tem as seguintes ﬁnalidades previstas na Resolução
1.094/2017:
• comprovar autoria de trabalhos;
• garantir o cumprimento das instruções, tanto técnicas como administrativas;
• dirimir dúvidas sobre a orientação técnica relativa à obra;
• avaliar motivos de eventuais falhas técnicas, gastos imprevistos e acidentes de
trabalho; e
• eventual fonte de dados para trabalhos estatísticos.

Obrigatório, sim

Útil, também

Exigido para emissão de Acervo Técnico de
ARTs de execução e ﬁscalização de obras
registradas desde 1° de julho de 2021.

Pode ser usado em todas as ARTs, como
ferramenta de acompanhamento e
gestão de contratos.

Acesse aqui todas as
informações sobre o
Livro de Ordem:
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BIOINFORMÁTICA E
A CONVERGÊNCIA
DE INFORMAÇÕES
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O NAPI DE BIOINFORMÁTICA TEM
DESENVOLVIDO UM TRABALHO EM
PARCERIA COM O GOVERNO DA
ÍNDIA PARA COLOCAR O PARANÁ NA
VANGUARDA DA TECNOLOGIA DE
SUPERCOMPUTAÇÃO
SUPERCOMPUTAÇÃO NA PRÁTICA
"A grande vantagem da convergência destas áreas para a Agronomia, por exemplo, é usar programas de
computador para analisar grandes quantidades de dados. Podemos analisar dados genéticos de centenas de plantas similares, por exemplo, e extrair informações relevantes como resistência a doenças ou a
falta de água", revela Roberto Herai, doutor em Genética e Biologia Molecular, pós-doutor em Genética
de Micro-organismos, com atuação na área de genética e bioinformática e professor e coordenador do
laboratório de Bioinformática da PUCPR, a bioinformática é a fusão de diversas áreas, onde destacam-se
três principais: computação, biologia e estatística.
O estudo do genoma das plantas e animais em geral, contém bilhões de ‘letrinhas’, fazendo desta análise uma tarefa humanamente impossível. Por isso, para verificar o conjunto de sequências genômicas,
são necessários softwares, supercomputadores e servidores em nuvem, que permitem que se desenvolva um algoritmo para processar grandes massas de dados e realizar essas comparações. "O resultado
é simples, em um plantio de laranjas de diversas variedades, por exemplo, é possível identificar uma
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variedade de planta que não de-

Segundo Roberto Ferreira Arto-

que não são passíveis de aná-

senvolve determinado tipo de

ni, que coordena esse trabalho, o

lises simples. Os algoritmos de

doença, fazer o recorte da se-

NAPI de Bioinformática é decor-

bioinformática e o uso de su-

quência genômica que permite

rente de ações anteriores. "Nós

percomputação, por exemplo,

essa resistência, e inserir esse có-

como pesquisadores estamos

permitem realizar a previsão do

digo genético em outro tipo de

envolvidos com o desenvolvi-

tempo com vários dias de ante-

laranja que é suscetível àquela

mento de uma cadeia produtiva

cedência e com alta precisão.

doença. Cria-se assim uma plan-

relacionada à supercomputação,

"No Paraná, temos em torno de

ta transgênica, segura, e sem

isso porque os supercomputa-

10 mil doutores com alguma in-

perder as propriedades da fruta

dores são de difícil acesso e pre-

terface com a Bioinformática,

original", explica Herai.

cisávamos desse acesso no Esta-

seja com programas de pós-gra-

NAPI DE
BIOINFORMÁTICA

do do Paraná", explica.

duação ou associados ao NAPI de

Para isso o NAPI de Bioinformá-

Bioinformática. Em Ponta Grossa,

tica tem desenvolvido um traba-

por exemplo, temos um labora-

Os NAPIs (Novos Arranjos de

lho em parceria com o Governo

tório de supercomputação com

Pesquisa e Inovação) compõem

da Índia que trabalha com tec-

demandas de pesquisas em bio-

uma solução sociotécnica forte-

nologias HPC (High Performance

logia evolutiva, saúde e Agrono-

mente apoiada em pressupos-

Computing), uma grande possi-

mia. Este é o cerne do nosso nú-

tos da Transformação Digital e,

bilidade de colocar o Paraná na

cleo de inovação que demanda

concomitantemente, da Gestão

vanguarda dessa tecnologia de

cálculos extremamente comple-

e Engenharia do Conhecimento.

supercomputação.

xos", revela Roberto Artoni.

"Eles têm como objetivo condu-

A Bioinformática é uma área que

Existe uma necessidade mundial

zir a produção de conhecimen-

traz ferramentas poderosas na

de convergência, interação e in-

to de forma colaborativa pelos

interpretação de dados, cada

tegração de áreas e a bioinfor-

pesquisadores

vez mais complexos e massivos

mática faz isso muito bem.

paranaenses,

incitados por demandas reais
de desenvolvimento de setores estratégicos para o Estado,
mediante o aporte de recursos
financeiros (chamadas públicas
da Araucária) e tendo como base
uma plataforma digital", afirma
Luiz Márcio, diretor de Ciência,
Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária.

“Nós como pesquisadores
estamos envolvidos com o
desenvolvimento de uma
cadeia produtiva relacionada
à supercomputação.”
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INICIATIVA INÉDITA
NO ESTADO,
PRÊMIO EMPRESA
INOVADORA CONTA
COM O APOIO DO
CREA-PR
ATUALMENTE O PARANÁ É
CONSIDERADO O SEGUNDO ESTADO
MAIS INOVADOR DO PAÍS
É o que revela o Índice de Inovação dos Estados, divulgado no primeiro semestre deste ano pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará. De acordo com a pesquisa, o Paraná também ocupa a vice-liderança em investimentos em ciência e tecnologia, atrás apenas de São Paulo.
O estudo leva em consideração oito indicadores, que medem elementos de infraestrutura e capital humano, abrangendo desde a capacidade de inovação aos resultados concretos de cada estado. A expectativa para os próximos anos é de que programas em tecnologia no campo, capacitação profissional e
produção científica agreguem ainda mais no desenvolvimento do Paraná.
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Lideranças participam do lançamento do Prêmio Empresa
Inovadora, no Palácio Iguaçu (Curitiba).

Em sintonia com essa tendên-

área funcionará como uma “con-

mularmos a inovação como um

cia, foi criado o Prêmio Empresa

sultoria” para as instituições par-

projeto prioritário nas empresas.

Inovadora, lançado oficialmente

ticipantes, indicando caminhos

Muitas organizações acabam

em cerimônia no Palácio Iguaçu

e soluções que favoreçam novas

indo à falência por não olharem

(Curitiba) em agosto deste ano.

soluções.

os processos de inovação como

Desenvolvido pela Viasoft, com

De acordo com Itamir Viola, pre-

algo estratégico. A inovação, an-

o incentivo do Governo do Pa-

sidente da Viasoft e idealizador

tes de mais nada, sinaliza o cres-

raná por meio da Superinten-

do prêmio, o objetivo é fomen-

cimento dos negócios. Sempre

dência Geral de Inovação/SGI e

tar a cultura de inovação local.

que há esse desenvolvimento,

da Casa Civil, a premiação ava-

Viola explica que, para além de

gera-se renda e progresso para a

liará, de forma gratuita, o nível

um reconhecimento individual,

sociedade”, explica.

de inovação das organizações

a intenção é promover uma mu-

Além do reconhecimento e estí-

paranaenses inscritas, promo-

dança de mentalidade nas orga-

mulo para dar continuidade a

vendo o desenvolvimento da

nizações, favorecendo o ecossis-

esse desenvolvimento, o prêmio

economia local. Um Diagnóstico

tema como um todo. “O Prêmio

também é uma oportunidade

elaborado por especialistas da

surgiu da necessidade de esti-

das marcas reforçarem a ima-
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Presidente do Crea-PR, Ricardo Rocha, representa
o Conselho no lançamento do Prêmio.

gem de inovadoras perante o

inovação, gerando mais compe-

Presidente do Crea-PR, entidade

mercado, incorporando novas

titividade e eficiência para todos

que representa mais de 60 mil

técnicas e processos. Além disso,

envolvidos”, garante Viola.

profissionais no estado, o Eng.

a experiência nessas premiações

O prêmio conta com o apoio de

Civil Ricardo Rocha de Oliveira

contribui diretamente para que

quatro entidades estaduais, que

afirma que a premiação terá pa-

as instituições alcancem um ol-

são responsáveis, cada uma, por

pel fundamental para estimular

har macro do cenário em que

um segmento: Crea-PR (Serviços

novas soluções para diversas

estão inseridas.

e Engenharias); Fecomércio (Va-

áreas da economia. Rocha exp-

“O objetivo é inspirar. Se conse-

rejo); Ocepar (Cooperativas) e

lica ainda que o concurso deve

guirmos premiar e reconhecer a

Senai (Indústria). A Associação

fazer com que as empresas da

atuação dessas empresas inova-

das Empresas Brasileiras de

região adquiram experiência

doras, temos certeza de que elas

Tecnologia da Informação do

com as metodologias e reflexões

servirão de cases para outras

Paraná (Assespro-PR) e a con-

promovidas. “Será um grande

instituições. Ou seja, a tendên-

sultoria em inovação Haze Shift

ganho para todos. Ser apoiador

cia é de mobilizar as empresas

também são corealizadoras da

deste evento é muito importan-

em direção a um processo de

iniciativa.

te para o Crea-PR, pois repre-
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sentamos diversos profissionais
da área tecnológica e que estão
envolvidos diretamente com a
área de inovação. A sobrevivência dessas empresas está ligada
diretamente à transformação
que pode ser promovida através
desses produtos e serviços”, afirma Rocha.

PRÊMIO
ACONTECERÁ EM
QUATRO ETAPAS

“O objetivo é inspirar.
Se conseguirmos
premiar e reconhecer
a atuação dessas
empresas inovadoras,
temos certeza de
que elas servirão de
cases para outras
instituições."

Para concorrer ao prêmio, os

42

participantes devem passar por
quatro etapas principais. Na primeira, a empresa preenche um

Por fim, é agendada uma segun-

diagnóstico de inovação, um do-

da entrevista virtual com uma

cumento principal que detalha

banca de juízes para determi-

as ações e os processos internos.

nar as organizações premiadas.

A avaliação é feita por especialis-

A entrega da honraria, prevista

tas de renome na área, que ana-

para o dia 1 de dezembro, re-

lisam nove aspectos principais.

conhecerá as três empresas mais

Em um segundo momento, a or-

bem colocadas em cada setor. A

ganização recebe uma devoluti-

ocasião também reconhecerá a

va do diagnóstico de inovação.

instituição mais inspiradora, que

De acordo com os critérios

será escolhida através do voto

pré-estabelecidos, as melhores

popular. Mais em

colocadas avançam para a próxi-

premioempresainovadora.com.br

ma fase. No terceiro ciclo, é realizada uma entrevista virtual em
que são selecionadas oito empresas de cada segmento.
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ENTREVISTA

DESAFIOS DAS
GEOCIÊNCIAS NAS
PRÓXIMAS DÉCADAS
O CHEFE DO CENTRO DE GEOCIÊNCIAS
APLICADAS DO SERVIÇO GEOLÓGICO
DO BRASIL-CPRM, NOEVALDO
TEIXEIRA, FALA SOBRE OS DESAFIOS E
CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA
O FUTURO DESTA ÁREA
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Gestão de água potável, pro-

RCPR - Quais os conhecimentos neces-

aceita mais produção econômica a qu-

dução adequada de alimentos,

sários para enfrentar esses desafios?

alquer preço. Os órgãos de controle do

NT - Aumentar a quantificação ma-

mudar a visão dos agentes econômicos

para a nova matriz energética.

temática dos modelos geológicos, dimi-

em relação à maneira de explorar os re-

Tudo isso terá demanda ascen-

nuindo a subjetividade e aumentando

cursos naturais. Por outro lado, a histeria

os acertos prospectivos. Precisaremos

ecológica sem fundamentação científi-

também aumentar a capacidade de

ca não ajuda em nada. É a ciência que

observação em profundidade dos mé-

tem viabilizado a nossa permanência

alguns dos desafios citados

todos geofísicos e reduzir os custos de

na terra. A destruição teria sido total, se

por Noevaldo Teixeira, chefe

lavra em grandes profundidades e em

não tivessem aparecido novos materi-

ambiente marinho. Antes de Marte, te-

ais, principalmente para construção de

remos que ir para os oceanos e viabili-

habitações. Para continuarmos o nos-

licadas do Serviço Geológico

zar de forma sustentável a produção de

so processo civilizatório, teremos que

do Brasil, para o futuro da área

minerais que sejam fundamentais para

continuar a usar os recursos minerais. A

a continuação da nossa trajetória neste

exigência é que façamos isso de forma

belo planeta.

racional e sustentável. Isso é perfeita-

dente por uma sociedade cada
vez mais tecnológica. Esses são

do Centro de Geociências Ap-

no país e no mundo. Confira a
entrevista exclusiva concedida
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estado e os legisladores têm o dever de

descoberta de minerais críticos

mente possível, pois os principais pro-

pelo profissional para a Revista

RCPR - Como alcançar melhorias das

dutores minerais mundiais apresentam

CREA-PR.

matrizes energéticas para modelos me-

também os melhores índices de IDH.

RCPR - Quais os principais desafios das
Geociências nas próximas décadas?
NT - Nosso principal desafio será garantir o suprimento de fósforo, potássio e
reminalisadores usados na produção de
fertilizantes e corretivos para o solo, visando garantir a produção de alimentos
para 10 bilhões de pessoas.
Além disso, precisaremos fornecer os
minerais fundamentais e demandantes
da nova matriz energética para baixa
produção de carbono. Para isso é necessário descobrir novos depósitos e aumentar a produção de minerais fornecedores de substâncias como Lítio (Li),
Silício (Si), lantanídeos (ETR), Cobre (Cu),
Cobalto (Co), Tântalo (Ta), fortemente
demandantes por uma civilização tecnológica.
Por fim, precisaremos contribuir para
novas descobertas e melhor utilização
de água potável em todos os países do
planeta.

nos poluentes nos próximos anos?
NT - Basta copiar os modelos que vem
dando certo em outros países, com criatividade, disciplina e meritocracia na
academia, e interação dos institutos de
pesquisa com o setor produtivo. Temos
que gerar novos modelos prospectivos, contribuindo para a descoberta de
depósitos minerais, capazes de atender
a demanda de metais para fabricação
de equipamentos (turbinas eólicas, carros elétricos, baterias, entre outros) da
nova matriz energética. As mineradoras
terão que aumentar substancialmente a
produção das substâncias Li, Co, ETR e
Níquel (Ni), caso contrário não haverá
nova matriz energética.
RCPR - Qual papel da sustentabilidade
nas pesquisas em Geociências para os
próximos anos?
NT – Com certeza é uma pré-condição,
pois a sociedade, corretamente, não

“Antes de Marte,
teremos que ir
para os oceanos
e viabilizar de
forma sustentável
a produção
de minerais
imprescindíveis
para a
continuidade da
vida na terra.”
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O PAPEL DA
COMUNICAÇÃO NO
RELACIONAMENTO
COM OS CLIENTES

VEJA COMO EMPRESAS DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA APOSTAM
NA COMUNICAÇÃO PARA GERAR
CONFIABILIDADE E SEGURANÇA PARA
SEUS NEGÓCIOS
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FOCO NO
PUBLICO ALVO

A forma e mensagem também

de compra dos clientes, seja pelo

Pensando em atender a uma ne-

nha com mensagem diferente,

valor agregado do investimento,

cessidade do público, a Reymas-

reforçando o aspecto institucio-

no caso de imóveis, ou pela ne-

ter – distribuidora de materiais

nal, falando da marca e não do

cessidade de um produto de ex-

elétricos e de conectividade,

produto. Tentamos nos comu-

trema confiança, como no caso

adotou a plataforma Salesforce,

nicar com o produtor falando

de produtos agrícolas, base de

ferramenta digital de CRM (Ges-

do benefício que o produto traz

toda a cadeia de produção rural.

tão de Relacionamento com o

quando bem utilizado pelo agri-

Nesse cenário a comunicação é

Cliente). Para isso, foi realizada

cultor”, explica Bertolini.

de extrema importância. Espe-

uma capacitação continuada

cialista em comunicação para

das equipes com cursos on-line,

grandes incorporadoras e em-

que “capacitaram gestores e ven-

presas de Engenharia, Rodrigo

dedores, tanto para a utilização

Werneck, diretor da Agência

adequada das funcionalidades

Cupola, explica que os consumi-

das tecnologias da informação,

dores que levam mais tempo na

quanto para promover um aten-

tomada de decisão consideram

dimento qualificado aos nossos

Conforme informações de uma

muitas variáveis e uma delas é o

clientes”, frisa Marco Stoppa, só-

plataforma de soluções para

histórico e consistência da mar-

cio-diretor da empresa.

empresas da área, uma comuni-

ca de uma empresa.

Paulo Bertolini, proprietário da

cação integrada, com uma ferra-

“A comunicação ajuda a transmi-

Calpar, também pensa suas es-

menta acessível e atualizada de

tir segurança e agregar valor ao

tratégias de comunicação com

forma constante, permite que as

profissional que atua neste tipo

foco no público-alvo. Com 53

equipes trabalhem de forma sin-

de mercado. Para isso é importan-

anos de mercado, 95% das ven-

cronizada. Não é necessário ar-

te que a comunicação seja ade-

das são realizadas por meio de

mazenar atualizações manuais,

rente ao perfil do público, porque

busca ativa do cliente. Além

difíceis de controlar e que não

isso vai determinar a abordagem,

disso, as ações de comunicação

proporcionam visualização faci-

seja mais focada em promoções,

mostram outros resultados. Uma

litada, como é o caso do e-mail.

preços, ou estilo de vida e histó-

pesquisa realizada em 2012

A tomada de decisão acontece

rico de marca. O ponto central da

diagnosticou que mais de 80%

de forma mais rápida, pois as in-

comunicação é ter um profundo

dos entrevistados indicou a mar-

formações estão disponíveis em

entendimento deste público-al-

ca como a mais lembrada desse

qualquer dispositivo com acesso

vo”, alerta o especialista.

mercado.

à Internet. Dessa forma, os pro-

Tanto na área das Engenharias,
quanto no agronegócio, existe
uma complexidade na jornada
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são um desafio neste setor.
“Todo ano criamos uma campa-

COMO A
COMUNICAÇÃO
PODE BENEFICIAR
UMA EMPRESA DE
CONSTRUÇÃO CIVIL
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fissionais acessam esses dados e

público da empresa; diferenciais

empresas. Esse objetivo é alcan-

conseguem trocar ideias e defi-

competitivos em relação à con-

çado quando a organização ana-

nir de forma rápida sobre o me-

corrência; problemas que o pú-

lisa o seu público, suas principais

lhor direcionamento.

blico enfrenta e como a empresa

necessidades, dúvidas, dores e

Na obra, o engenheiro ganha

pode resolvê-los.

mostra como tem soluções para

agilidade, reduzindo o tempo

Criar um site para portfólio e

ele com seu conteúdo.

gasto em atividades operacio-

informações de contato. Com

Outro filtro para escolher os ca-

nais e se dedicando mais às es-

as pesquisas pelos serviços por

nais é analisar onde a concorrên-

tratégicas. O planejamento e sua

meio do celular, isso é essencial

cia ainda não chegou e explorar

revisão são etapas decisivas para

para ser visto. É a forma mais

esses meios. Mas, a empresa

a condução e entrega da obra,

efetiva para construir um canal

pode estar onde estão todas e

por isso esse processo deve ter

oficial e facilitar o contato dos

ter resultados positivos fazendo

a mínima possibilidade de erro.

clientes. Esse espaço reúne to-

um trabalho bem direcionado.

das as informações da empre-

Investir em publicidade na inter-

sa, serviços prestados, contatos,

net. Criando canais fortes com

blog, mostrar os trabalhos re-

conteúdo relevante para o pú-

alizados e os depoimentos de

blico é possível conseguir resul-

Para começar a pensar em inves-

clientes satisfeitos.

tados bons de maneira orgânica

timento em comunicação em

Definir uma estratégia de cria-

(não paga). Mas, investir em pu-

uma empresa, existem alguns

ção de conteúdo vai direcionar

blicidade é dar um plus na sua

pontos iniciais importantes.

a comunicação da marca. Isso é

estratégia de marketing.

Definir o posicionamento da

feito com a definição da lingua-

empresa. Para produzir qualquer

gem utilizada, diferenciais que

conteúdo de comunicação é

devem ser destacados, tipos de

preciso saber quais são os obje-

conteúdo que serão trabalha-

tivos da empresa. E para criar um

dos, formas de interação com o

posicionamento é importante

público e outros detalhes. Tudo

definir os objetivos do negócio e

isso vai mostrar porque o cliente

os valores da marca. Não se tra-

deve escolher a empresa.

ta somente de criar uma lista de

Selecionar canais de comunica-

serviços oferecidos, mas pensar

ção. Com a estratégia de conte-

no significado desse trabalho,

údo definida, o próximo passo é

para a empresa, a equipe e para

definir os canais que serão utili-

os clientes. O posicionamento

zados: blog, redes sociais, como

também precisa considerar o

conseguir destaque entre tantas

MARKETING NA
ENGENHARIA
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“A comunicação ajuda
a transmitir segurança
e agregar valor ao
profissional que atua
neste tipo de mercado.”

Números
CREA ed. 101
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2021
Revista
técnico-científica
Total de Acessos:

1.000.000

Cursos on-line
plataforma Ead
do Crea-PR
Total de Inscrições:

10.000
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Comunicação, informação
e valorização profissional
NOTÍCIAS PUBLICADAS EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO
Televisão:

Rádio:

71
110

177
798

Revistas:

Veículos segmentados das áreas
de Engenharia, Agronomia
e Geociências

Jornais Impressos:

Sites:

8

106

Fiscalização

*

Soma de todas as atividades
fiscalizadas nos relatórios:
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Denúncias atendidas:

24.673
8.775

2.100
87

307

4.566

Relatórios de fiscalização:

Empresas registradas
devido à fiscalização:

Processos de
averiguação de conduta:

Regularizações
espontâneas:

Outras investigações (verificação de denúncias, ART
em situação irregular e outras):

7.597
*Números até agosto/21
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SABE O QUE
O SISTEMA
CONFEA/CREA
E MÚTUA FAZ
POR VOCÊ?

MUITO.
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Assim que os Engenheiros, Agrônomos e Geocientistas se registram no Crea-PR, eles obtêm títulos
que garantem que estão aptos a exercer os conhecimentos adquiridos ao longo da vida acadêmica, e
passam a fazer parte de um Sistema (Confea/Crea/Mútua), onde têm acesso a diversos serviços e
benefícios.
No quesito qualiﬁcação, o Crea-PR oferece dezenas de cursos gratuitos de aperfeiçoamento técnico
on-line para o desenvolvimento de soft skills e atualização técnica. Por meio de aportes ﬁnanceiros
disponibilizados pelo Conselho - via Editais de Chamamento Público - as Entidades de Classe
organizam eventos, cursos técnicos e publicações que difundem conhecimento a milhares de
proﬁssionais e acadêmicos. Além disso, convênios assinados com Instituições de Ensino possibilitam
descontos em cursos de extensão, graduação e pós-graduação, que podem ser feitos também pelos
familiares de proﬁssionais registrados e estudantes.
Falando em ferramentas que facilitam o dia a dia do proﬁssional, disponibilizadas pelo Sistema
Confea/Crea, destacamos o Livro de Ordem digital, que permite implantar um diário de obras
vinculado à plataforma exclusiva de serviços digitais do Crea-PR; acesso à Câmara de Mediação e
Arbitragem, que encurta caminhos e evita judicialização de situações corriqueiras; tabelas
referenciais de honorários, criadas pelas Entidades de Classe; acesso sem custo para consulta às
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e/ou descontos de até 66% no ato de
aquisição de normas ou cursos da ABNT.
Outro grande diferencial oferecido pelo Sistema é a Caixa de Assistência aos Proﬁssionais, a Mútua.
Por meio dela, é possível obter recursos para investimentos em equipamentos, veículos, férias e
imóveis, com taxas de juros inferiores às praticadas no mercado ﬁnanceiro. Ainda há benefícios
assistenciais como seguro de vida, pecúlio e funeral. O simples ato de se associar já garante acesso a
todos os benefícios e um seguro de vida. O Garante Saúde, por exemplo, é um dos melhores
programas de assistência à saúde oferecidos no mercado. Pode ser usado em casos de atendimento
médico, hospitalar, odontológico, compra de remédios e até pagamento de planos de saúde. O plano
de previdência privada oferecido pela Mútua, é hoje o produto mais acessado pelos proﬁssionais,
com diferenciais signiﬁcativos aos demais planos existentes no mercado.
Ainda na linha ﬁnanceira, por meio de convênio com o Sistema Proﬁssional, a Cooperativa CredCrea
oferece acesso a recursos que vão de cartões de crédito até ﬁnanciamentos imobiliários nos mesmos
padrões de bancos estatais.
O Sistema Confea/Crea é um verdadeiro prestador de serviços, do primeiro dia da universidade até o
momento de sua aposentadoria. Investe em proporcionar aperfeiçoamento cientíﬁco, inserção no
mercado de trabalho, formação de network, fortalecimento de cargos públicos e ferramentas
tecnológicas que facilitam a prática laboral. Do ponto de vista pessoal, fornece linhas de crédito para
serviços de saúde e previdência privada, não só para o proﬁssional, mas para toda a família.
Esse é Sistema Confea/Crea, por você.
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EMPRESA
REGISTRADA
NO CREA-PR
É MUITO MAIS
NEGÓCIO.

É lei: toda empresa de Agronomia, Engenharia
e Geociências precisa ter registro no CREA-PR.
Além de evitar multas, o registro permite que
seus serviços sejam contratados por todos os
clientes, sejam públicos ou privados. Por isso,
não perca mais tempo: acesse o QR Code ao
lado e registre já a sua empresa no CREA-PR.
É muito mais negócio.

crea-pr.org.br

