
DESENVOLVIMENTO 
E TECNOLOGIA 

Sistema Integrado de Engenharia 

José Paulo do Prado Dieguez* · 

RESUMO 

A integração entre as atividades de ensino, de execução e de pesquisa e 
desenvolvimento, nos diversos ramós da Engenharia, é cada vez mais necessária 

e determinante no avanço científico e tecnológico de uma Nação. 
Há necessidade, entretanto, de definir objetivos e estabelecer regras, de modo a 

se obter um modelo básico que possa ser adaptado à maioria dos casos. 
A análise de organizações de Engenharia que tenham apresentado bons 

resultados, ao longo de um período de tempo considerado suficiente para se 
chegar a conclusões consistentes, é uma etapa obrigatória na pesquisa de um 
modelo eficiente. O Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos é 

apresentado como um bom exemplo de modelo a ser adotado. 
No presente trabalho procurou-se definir os principais relacionamentos que 

deve existir entre essas atividades essenciais da Engenharia (ensino, execução e 
pesquisa e desenvolvimento), estabelecer algumas premissas básicas que devem 
reger estes relacionamentos e analisar um exemplo de organização que alcançou 

sucesso internacionalmente reconhecido. 

1. INTRODUÇÃO 

P
ode-se definir um Sistema Integra

.. . . do de Engenharia (SIE) como sen
do uni conjunto de entidades de um 

mesmo ramo de Engenharia, independen-
tes entre si,cada uma com seus objetivos 
particulares, mas que estão integradas atra-

* En~. Fort eConst. Me 

vês do desenvolvimento de atividades em 
apoio ao conjunto, visando um objetivo 
comum, que é o crescimento generalizado · 
de todo o sistema. Estas atividades devem 
estar estruturadas em subsistemas que pos
suem áreas de interseção identificando o 
grau de interação existente entre eles. 

Há necessidade,portanto, que se 
defina muito bem os relacionamentos e o 
grau de interação entre as .atividades prin-
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cipais de cada subsistema, de modo que a independência entre eles e a produtividade de cada 
um deles seja preservada. A interferência de uma atividade em outra deverá ser sempre posi
tiva, para cada uma delas em particular, e para o conjunto como um todo. As atividades-fim 
e atividades-meio de cada subsistema, bem como as atividades de apoio prestadas ou recebi
das em relação a outros subsistemas, devem ser muito bem definidàs e equilibradas de modo 
que não haja prejuízo para nenhuma parte e sempre visando tornar o sistema auto-sustentável 
e lucrativo. Um comando único para todo o sistema e um apoio administrativo central em 
harmonia com os setores administrativos de cada subsistema pode ser apontado como um 
grande fator de integração. 

Vários exemplos de Sistemas Integrados, formalizados ou não, já existem há muito 
tempo, alguns até funcionando muito bem. Outros, no entanto, por não ter havido uma defi
nição satisfatória dos objetivos comuns e/ou dos relacionamentos necessários para atingir 
tais objetivos, não tiveram êxito e se desintegraram completamente ou se fundiram de tal 
forma que algumas atividades foram absorvidas por outras consideradas mais importantes e 
perderam o sentido. Uma das premissas básicas desses relacionamentos é que todas as ativi
dades são igualmente importantes e necessárias ao crescimento da atividade principal em 
questão, e que a contribuição de cada uma ao conjunto nem sempre se traduz através do lucro 
material. O desenvolvimento do conhecimento técnico e científico, por exemplo, pode ser 
considerado como um investimento a longo prazo, que pode não trazer benefícios imediatos 
mas que é extremamente necessário para o crescimento de todo o sistema e pode ser altamen
te lucrativo se for bem conduzido e incentivado. 

O objetivo deste trabalho é, baseado em exemplos de sistemas existentes no país e no 
exterior, esboçar uma estrutura genérica e algumas premissas básicas que possam nortear a 
geração de novos sistemas ou a reestruturação de outros já existentes. É necessário ressaltar, 
entretanto, que cada caso deve ser estudado com mais detalhes, levando-se em conta a ativi
dade principal ou a especialidade de Engenharia em questão, bem como as particularidades 
das entidades que devem ser integradas pelo sistema. 

2. ESTRUTURA DO SISTEMA INTEGRADO DE ENGENHARIA 

Um Sistema Integrado de Engenharia deve estar baseado em três subsistemas que 
caracterizam as três atividades fundamentais para o desenvolvimento da atividade principal 
de Engenharia em questão: 

- Subsistema de Ensino (de graduação e de pós-graduação) 

- Subsistema de Execução (ou de produção) 

- Subsistema de Pesquisa e Desenvolvimento 

A figura abaixo mostra um esquema de um Sistema Integrado de Engenharia com os 
três subsistemas básicos e as suas áreas de interseção. 
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Figura 1 - Sistema Integrado de Engenharia 

A atividade principal de Engenharia do Sistema pode abranger uma ou mais especia
lidades de Engenharia, mas, em princípio, a especialidade mais engajada ou que melhor ca
racteriza essa atividade deve liderar o sistema como um todo. Por exemplo, no caso da Cons
trução Civil, que envolve· outras especialidades além da Engenharia Civil, como Engenharia 
Elétrica, Engenharia Mecânica e outras, o sistema deve ser considerado como sendo de Enge
nharia Civil. 

2.1. Subsistema de Ensino 

o Subsistema de Ensino é o responsável pela formação, aperfeiçoamento, especiali
zação e atualização de conhecimentos, dentro do conceito moderno de educação continuada, 
de todos os recursos humanos de nível superior e, se possível, de nível médio, das áreas 
técnicas de Engenharia envolvidas no sistema. Ele é representado pelos Departamentos de 
Ensino de Engenharia das especialidades voltadas para a atividade principal do sistema, de 
preferência sob uma coordenação única (Faculdade, Centro Tecnológico, etc.). A sua ativida
de-fim, o ensino de Engenharia, deve abranger todos os níveis possíveis e necessários ao 
Sistema, principalmente a graduação e a pós-graduação (latu sensu e stricto sensu). Caso não 
seja possível oferecer um determinado curso necessário ao funcionamento do sistema, deve
se procurar associação com outras entidades de ensino que possam atender a esta necessida
de, sem contudo abrir mão do gerenciamento e controle acadêmico da capacitação de recur
sos humanos fora das suas instalações. 

A atividade de ensino deve ser desenvolvida por um corpo docente permanente, alta
mente capacitado, com dedicação exclusiva, e por professores externos ligados às áreas de 
execução e/ou pesquisa e desenvolvimento, de preferência recrutados entre os profissionais 
dos outros dois subsistemas que tenham aptidão para o ensino. Este apoio em professores, 
fornecido pelos subsistemas de Execução e de Pesquisa e Desenvolvimento, caracteriza uma 
atividade de apoio recebida pelo Subsistema de Ensino. Outras atividades de apoio recebido 
são a utilização de laboratórios e a realização de visitas e estágios para alunos e professores 
tanto no Subsistema de Execução, no que se refere a disciplinas mais ligadas à prática da 
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Engenharia e, portanto, preferencialmente, para a graduação, como no subsistema de Pesqui
sa e Desenvolvimento, nas disciplinas mais ligadas à pesquisa e, preferencialmente, para a 
pós-graduação. 

O apoio aos outros subsistemas está caracterizado na própria atividade-fim do 
Subsistema de Ensino que, além dos cursos regulares de graduação e pós-graduação, deve 
oferecer cursos de atualização e estágios para o efetivo técnico dos dois outros subsistemas. 

A maioria dos concludentes dos cursos de graduação deve se destinar ao Subsistema 
de Execução, assim como a maioria dos concludentes dos cursos de pós-graduação "s tricto 
sensu" (mestrado e doutorado) deve se destinar ao Subsistema de Pesquisa e Desenvolvi
mento. 

Além dessas atividades de capacitação de recursos humanos , o Subsistema de Ensino 
deve apoiar tanto a área de execução quanto a área de pesquisa e desenvolvimento, com 
estudos, projetos e pesquisas do interesse de cada uma dessas áreas, através de trabalhos 
didáticos realizados por alunos e orientados por professores (temas dirigidos , iniciação à 
pesquisa, projetos finais de cursos, teses, etc.). Alguns grandes projetos e pesquisas são de
senvolvidos ou pelo menos iniciados no ambiente acadêmico e plena ou parcialmente apro
veitados na indústria e/ou em centros de pesquisa. Deve-se ter em mente , entretanto, que tais 
trabalhos são desenvolvidos por alunos, apesar de orientados por professores de alto gabari
to, e que ambos têm limitações de toda ordem, até mesmo de tempo, o qual deve ser distribu
ído por outras atividades acadêmicas. Esses trabalhos, portanto, são didáticos e se destinam 
prioritariamente ao treinamento dos alunos . O aproveitamento imediato de um trabalho didá
tico como um produto acabado deve ser encarado com muito cuidado e como uma 
excepcionalidade. Entretanto, todos os trabalhos didáticos devem ser divulgados no âmbito 
dos outros subsistemas que poderão, se for julgado vantajoso, utilizá-los em suas atividades 
ou garantir a continuidade dos mesmos , de preferência com a participação dos seus autores 
originais. 

A assessoria técnica prestada por professores de dedicação exclusiva a projetos espe
ciais e a pesquisas especiais, sobre assuntos de sua especialidade, é um outro apoio prestado, 
em caráter temporário ou permanente, aos outros dois subsistemas. 

2.2. Subsistema de Execução 

O Subsistema de Execução atua no desenvolvimento de projetos e na produção indus
trial (fabricação, execução de obras, etc .). As atividades específicas dos profissionais que 
nele atuam estão ligadas ao planejamento, gerenciamento, levantamento de dados, projeto, 
execução, controle, fisca lização e operação. 

Recebe do Subsistema de Ensino os recursos humanos técnicos de nível superior e, se 
for o caso, de nível médio, capacitados para a execução das suas atividades, através de cursos 
regulares ou não, e de estágios, que visem a formação , o aperfeiçoamento, a especialização e 
a atualização de conhecimentos. Além disso, pode ser ainda beneficiado através da realização 
de estudos, projetos e pesquisas de seu interesse, na forma de trabalhos didáticos de alunos 
devidamente orientados por professores e profissionais do seu próprio efetivo. Em contrapar-
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tida, contribui com aquele subsistema, apoiando-o com profissionais de execução com pen
dor para o ensino de disciplinas que exijam uma maior vivência prática, e com a oferta de 
estágios para alunos em suas fábricas, laboratórios, canteiros de obras, etc. 

Recebe do Subsistema de Pesquisa e Desenvolvimento, do qual é o mais diretamente 
beneficiado, estudos especiais, pesquisas e desenvolvimento de equipamentos e processos 
executivos que visem resolver problemas específicos ou otimizar as suas atividades. O apoio 
prestado àquele subsistema é caracterizado pela execução de protótipos experimentais, ope
ração e controle de protótipos, coleta de dados, testes , ensaios, controle e a participação efe
tiva em experiências de campo. 

2.3. Subsistema de Pesquisa e Desenvolvimento 

O Subsistema de Pesquisa e Desenvolvimento é o responsável pelo avanço científico 
e tecnológico de todo o sistema e por isso deve ser constituído, em sua maioria, pelos profis
sionais de mais alto nível (doutores e mestres em ciência), chamados Engenheiros Cientistas 
ou Engenheiros Pesquisadores. É constituído por centros de pesquisa e laboratórios experi
mentais de cada uma das áreas de pesquisa de interesse da atividade principal do sistema. 

Recebe o apoio direto do Subsistema de Ensino na forma de capacitação de seus re
cursos humanos, na maior parte de pós-graduados, e através de trabalhos didáticos de gradu
ação voltados para pesquisa, e de teses de pós-graduação, que devem ser avaliados e, se 
considerados como sendo de interesse, devem ser continuados no ambiente de pesquisa ade
quado. Em contrapartida, apóia a área de ensino com professores das disciplinas de pós
graduação e até mesmo de graduação que tenham maior ligação com a área de pesquisa e 
desenvolvimento em que atua, e através de visitas, estágios e utilização de laboratórios por 
alunos e professores. 

Recebe do Subsistema de Execução todo o apoio necessário às suas experiências de 
campo, tais como a execução, operação e controle de protótipos, coleta de dados, testes e 
ensaios de campo. O apoio à execução, por outro lado, se traduz no fato de que a ela se 
destina a maior parte dos estudos e pesquisas realizados, seja visando a solução de problemas 
específicos, seja visando a otimização de suas atividades executivas. 

A assessoria técnica prestada por pesquisadores em assuntos de sua especialidade aos 
outros dois subsistemas, principalmente ao de Execução, em caráter temporário ou perma
nente, é um outro apoio, muito importante, da área de pesquisa e desenvolvimento, permitin
do, desta forma, que todo o sistema acompanhe a evolução tecnológica alcançada por esta 
área. 

2.4. Resumo dos Relacionamentos entre os Subsistemas 

O quadro a seguir resume todos os relacionamentos básicos que devem existir entre os 
três subsistemas para que os mesmos possam funcionar integrados, permitindo ao sistema 
como um todo um determinado grau de auto-suficiência. 
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Ensino 

Execução 

Pesquisa e 
Desenvolvi

mento 

Apoio Prestado pelo Subsistema de 

Ensino Execução 
Pesquisa e 

Desenvolvimento 

- Capacitação de Recur- - Capacitação de Recur-

- Apoio de professores 

nas disciplinas que re

querem experiência e 

prática profissionais 

- Visitas e estágios para 

alunos e professores 

- Apoio em equipamen

tos e laboratórios 

- Apoio de professores 

nas disciplinas mais li

gadas à pesquisa, prin-

sos Humanos (forma

ção , aperfeiçoamento , 

especialização e atuali

zação de conhecimen

tos) 

- Trabalhos didáticos de 

interesse (projeto, estu

dos, etc.) 

- Assessoria técnica a 

projetos especiais 

- Estudos especiais e pes

quisas de interesse es

pecíficos da área de 

cipalmente para os cur- execução 

sos de pós-graduação - Pesquisa e desenvolvi-

- Visitas e estágios para mento de equipamentos 

alunos e professores e processos que 

- Apoio em equipamen

tos e laboratórios 

- Assessoria técnica a tra

balhos didáticos espe

ciais 

otimizem a execução de 

projetos e a produção 

industrial 

- Assessoria técnica a 

projetos especiais 

sos Humanos, princi

palmente pós-gradua

ção "stricto sensu" 

(mestrado e dou torado) 

- Trabalhos didáticos 

voltados para pesquisa 

e teses de pós-gradua

ção 

- Assessoria técnica a 

pesquisas especiais 

- Execução, operação e 

controle de protótipos 

- Apoio a experiências de 

campo, coleta de dados, 

testes e ensaios 

REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA I '~~ I' 



SI STEMA INTEGRADO DE ENGENHARI A 

3. PREMISSAS BÁSICAS DE UM SIE 

Um Sistema Integrado de Engenharia deve estar baseado em algumas premissas que 
visam garantir um bom funcionamento de todo o sistema e de cada subsistema individual
mente, sob todos os aspectos. A não-observância dessas premissas poderá acarretar desde o 
mau funcionamento do sistema, não atingindo todos os seus objetivos plenamente, até a de
sintegração do mesmo por separação dos subsistemas ou por eliminação de algumas ativida
des essenciais, desvirtuando totalmente o conceito original do SIE. 

Essas premissas são relacionadas a seguir: 

- O Sistema Integrado de Engenharia não é um sistema fechado e totalmente auto
suficiente. Os seus subsistemas podem e devem se relacionar com entidades exter
nas ao sistema, interessadas em usufruir de seus serviços ou em prestar-lhes servi
ços. Tais relacionamentos podem ser estendidos aos outros subsistemas se isto lhes 
for conveniente. A prioridade de relacionamento, entretanto, deve ser dada, sempre 
que possível, para um integrante do sistema, visando sempre o desenvolvimento do 
sistema como um todo. 

- Todo o apoio prestado por ·um subsistema a outro deve ser considerado como um 
serviço prestado e, portanto, contabilizado e cobrado como tal, seja através de paga
mento ou através de prestação de um serviço recíproco. O subsistema não deve, 
portanto, contar em beneficiar-se diretamente da atividade de apoio que está pres
tando, sob pena de fracassar neste relacionamento. Por exemplo, alunos que usufru
em de um estágio oferecido pelo subsistema de execução não devem ser utilizados 
em atividades que não estão relacionadas com o objetivo do seu estágio. O estágio 
deve ser considerado como um treinamento para o aluno e não como uma mão-de
obra de baixo custo para quem o oferece. O benefício imediato do trabalho do esta
giário, para o subsistema que oferece o estágio, deve ser considerado secundário e 
excepcional. 

- A atividade de ensino, de um modo geral, pode ser considerada a menos lucrativa 
do sistema, do ponto de vista financeiro . No entanto é uma atividade essencial e a 
ela devem ser destinados recursos adequados. É um investimento para melhorar a 
qualidade dos recursos humanos, o que será sentido, a médio e a longo prazo, com 
o aumento de produtividade dos outros subsistemas. A produção do Subsistema de 
Ensino se caracteriza pela capacitação de recursos humanos em quantidade e, prin
cipalmente, em qualidade para o sistema. Não se pode transformar o Subsistema de 
Ensino em escritório técnico ou em um centro de pesquisas aplicadas sob pena do 
seu objetivo principal, a capacitação de recursos humanos, ser desvirtuada. 

- Os professores externos que apóiam o Subsistema de Ensino devem ser recrutados 
entre aqueles que realmente têm aptidão para o ensino e que desejem contribuir 
para esta atividade. Para tanto, as entidades a que pertencem, sejam de execução ou 
de pesquisa e desenvolvimento, devem cedê-los no período de tempo necessário 
para que possam prestar o apoio desejado, se assim for conveniente ao sistema. O 
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apoio, portanto, é prestado não só pelo profissional, voluntariamente, mas também 
pelo subsistema ao qual ele pertence. 

- Os profissionais que atuam diretamente nas atividades-fim de cada subsistema, que 
são os professores de dedicação exclusiva, os engenheiros projetistas e de execu
ção, e os engenheiros cientistas ou pesquisadores, não devem ser desviados de suas 
especialidades, a não ser em casos muito excepcionais, mesmo no caso de ativida
des de apoio a outros subsistemas. No caso daqueles profissionais de execução e de 
pesquisa e desenvolvimento que, por possuírem reconhecida aptidão para o ensino 
e forem voluntários, prestam apoio ao Subsistema de Ensino, devem fazê-lo so
mente em disciplinas e assuntos intimamente relacionados com a sua atividade pro
fissional rotineira. É muito comum considerar que todo pesquisador é também pro
fessor ou que profissionais de execução não possuem aptidão para o ensino. Na 
verdade, a atividade profissionalprincipal (execução ou pesquisa) não determina se 
o indivíduo tem ou não tem esse pendor. Cabe aos coordenadores de ensino avalia
rem se esses profissionais têm ou não condições de assumir encargos de professo
res, e esta avaliação, se possível, deve começar a ser feita desde os tempos em que 
são alunos, através do rendimento escolar, da observação e do acompanhamento 
continuado das atividades escolares e do profissional já formado (apresentação de 
seminários, trabalhos publicados, etc .). As estatísticas mostram que, em uma turma 
de formandos em Engenharia, nos Estados Unidos, em média 50% se destina à área 
de execução, 12% à de pesquisa e desenvolvimento e 18% à área de ensino com 
dedicação exclusiva. Os 20% restantes representam a evasão da profissão. Ainda 
assim, nos 62% que não atuam integralmente no ensino, podemos identificar uma 
grande parcela que reúne boas condições para ser professor e orientador de assuntos 
ligados à sua área de atuação e especialidade. Deve-se levar em conta, nesse aspec
to, que, assim como o produtor de grãos não comercializa os melhores grãos de sua 
safra para poder replantá-los e assim obter melhoria de qualidade nas safras futuras, 
os professores escolhidos para preparar novas gerações de profissionais devem ser 
escolhidos entre os melhores da sua turma de formação. 

- Dentre as atividades-meio, tanto na administração central do sistema quanto na 
setorial de cada subsistema, o gerenciamento de recursos humanos deve ser desta
cado como o maior responsável pelo bom ou mau desempenho do sistema. Este 
setor deve ter profissionais especializados em observar, orientar e avaliar o compor
tamento individual e coletivo de todo o efetivo humano dentro da sua área de atua
ção visando, principalmente, a satisfação profissional de cada um e o bom relacio
namento entre todos. A identificação de talentos e aptidões de indivíduos excepcio
nais, bem como o emprego adequado, o incentivo e o apoio visando sempre o 
crescimento profissional de todos os indivíduos, é uma das tarefas mais compensa
doras e deve ser desenvolvida, não só pelos profissionais especializados, mas tam
bém por todos os chefes, coordenadores, gerentes e encarregados de setores, em 
todos os níveis, em relação aos seus subordinados. O ganho final é a maior produ-
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tividade do setor e do sistema como um todo. Indivíduos desajustados em seus 
ambientes de trabalho poderão ser aproveitados , com excelente rendimento, em 
outras atividades às quais se adaptem melhor. Outros , identificados como excepci
onais no que fazem , podem ser incentivados a crescer profissionalmente dentro do 
mesmo ramo de atividade, ou até mesmo em outra atividade e outro subsistema, 
desde que atenda aos seus anseios e aos do sistema como um todo. 

- A maioria das pesquisas aplicadas exige a confecção de um modelo físico e a elabo
ração de um modelo matemático para o problema que está sendo estudado, e um 
trabalho meticuloso de ajuste para que o modelo matemático represente satisfatori
amente o modelo físico, tudo apoiado por recursos computacionais pesados. Para 
tanto, em um centro de pesquisas podemos identificar profissionais de várias espe
cialidades (engenheitos de várias especialidades, matemáticos, físicos, biólogos, 
analistas de sistemas, etc.) e de diferentes perfis para atender a diversidade de co
nhecimentos e de atividades que envolvem as pesquisas realizadas. Todos esses 
profissionais de vários níveis, especialidades e perfis profissionais devem ser con
siderados como de igual importância e incentivados a trabalhar de modo harmôni
co, de modo que o principal objetivo a atingir seja a obtenção de um bom resultado 
nas pesquisas em que trabalham . Deve ser suficientemente esclarecido, para todos 
os integrantes do sistema, que o conhecimento teórico e o conhecimento prático 
não devem ser conflitantes e sim complementares. Não pode ser confiável um re
sultado prático que não esteja fundamentado em algum conhecimento teórico , as
sim como não pode ser confiável uma conclusão teórica que não se possa compro
var na prática. 

4. EXEMPLO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE ENGENHARIA 

Podem ser apontados vários exemplos de SIE, alguns bem definidos, outros nem tan
to, uns muito bem sucedidos, outros fracassados, e ainda outros em desenvolvimento ou em 
vias de reestruturação. 

Preferiu-se abordar um Sistema que, se visto como um todo, pode parecer muito com
plexo, mas que , se analisado por partes, pode apresentar modelos mais simples de SIE de 
fácil entendimento. Trata-se do Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos (US 
ARMY Corps of Engineers-USACE). 

O USACE é, ao mesmo tempo, um Comando do Exército dos Estados Unidos e lima 
complexa organização de Engenharia Civil , tendo por principais atividades a construção de 
obras públicas de interesse nacional e de obras militares. 

É de sua responsabilidade, no campo de obras públicas, a conservação, o controle e o 
aproveitamento ordenado dos recursos hídricos dos Estados Unidos, prioritariamente volta
dos para navegação interior, controle de cheias, preservação do meio ambiente, armazenamento 
de água, irrigação, geração hidrelétrica e recreação. 
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No campo das obras militares, é responsável por todas as construções militares neces
sárias ao Exército e à Força Aérea, bem como várias construções para outras forças singula
res e agências governamentais. 

No caso de desastres naturais e de emergências, o Corpo é a organização governamen
tal que tem maior capacidade de atuar, com presteza e qualidade, executando todos os servi
ços técnicos de engenharia necessários, tanto na paz como na guerra. 

Alguns dados históricos merecem ser mencionados para que se entenda a evolução 
dessa organização até atingir o modelo atual que se deseja analisar: 

- O Corpo de Engenheiros foi criado em 1775, durante a Revolução Americana. Por
tanto é uma instituição de mais de dois séculos de existência. 

- Em 1802 criou a primeira Escola de Engenharia dos Estados Unidos, em West Point, 
onde hoje é a Academia Militar de West Point. 

- Em 1824 foi-lhe atribuído a missão de explorar e melhorar as vias terrestres e fluvi
ais do país, alocando-se recursos para o melhoramento das condições de navegação 
dos Rios Ohio e Mississipi. 

- A partir de 1885, o ensino de Engenharia, antes restrito somente a West Point, pas
sou a ser complementado na Escola de Engenharia de Willet's Point, marcando o 
início de uma nova filosofia de capacitação de recursos humanos para o Corpo de 
Engenheiros, através de outras escolas e universidades. 

- Em 1927 elahorou os primeiros projetos de obras para o controle de cheias. 

- Em 1929 criou o primeiro laboratório de pesquisas, a Estação Experimental de 
Hidrovias (Waterways Experiment Station - WES), em Vicksburg, Mississipi, para 
realizar pesquisas, na área de hidráulica, sobre controle das cheias do Rio Mississipi. 

- Em 1936 passou a ser considerado, oficialmente, autoridade nacional em controle 
de cheias e em pesquisas em recursos hídricos. 

- Em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, assumiu os encargos de construções 
militares para o Exército. 

- Em 1961 passou a participar da construção de instalações de lançamento de fogue
tes para a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA). 

- Em 1982 passou a apoiar a Agência de Proteção do Meio Ambiente em programas 
de preservação ambiental e de saneamento de regiões de depósitos de materiais 
tóxicos e de alto risco. . 

Atualmente o Corpo de Engenheiros tem a missão de gerenciar e executar programas 
de Engenharia, de meio ambiente, de patrimônio imobiliário, de pesquisa e desenvolvimento 
e de mobilização para apoiar o Exército, o Departamento de Defesa e a Nação, durante a paz 
e a guerra. 
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Analisando a sua estrutura organizacional, pode-se distinguir: 

- Um Comando Geral apoiado por uma administração central constituída por diversas 
diretorias (Diretoria de Obras Públicas, Diretoria de Programas Militares, Diretoria 
de Pesquisa e Desenvolvimento, Diretoria de Recursos Humanos, etc.), localizada 
na capital, Washington-De. 

- Um Subsistema de Execução de projetos e obras, representado por órgãos regionais 
chamados Divisões de Engenheiros e divididos em Distritos de Engenheiros, distri
buídos por todo o país e exterior. 

- Um Subsistema de Pesquisa e Desenvolvimento representado por quatro grandes 
centros de pesquisa: 

- A Estação Experimental de Hidrovias 

- O Laboratório de Pesquisas em Engenharia de Construção 

- O Laboratório de Engenharia e Pesquisa em Regiões Frias 

- Os Laboratórios Cartográficos. 

- O Subsistema de Ensino, dentro da filosofia de capacitação de recursos humanos 
adotada pelo Corpo, é distribuído regionalmente através de ass;!ciações com as prin
cipais universidades dos Estados Unidos. 

Assim, por exemplo, associado aoLaboratório de Pesquisas em Engenharia de Cons
trução, em Champaign, Illinois, temos a Universidade de Illinois, através do seu Departa
mento de Engenharia Civil. E na Estação Experimental de Hidrovias (Waterways Experiment 
Station - WES), temos uma associação de universidades (Louisiana State University, Mississipi 
State University e Texas A & M University), chamada WES Graduate Institute, que oferece 
programas de ensino especiais ao Corpo de Engenheiros nas áreas de seu interesse. 

Para se ter uma idéia da magnitude da organização, o seu efetivo é da ordem de 1.000 
militares e 40.000 civis, em grande parte doutores, mestres e outros profissionais de alto nível 
e experiência. Os recursos financeiros alocados ao Corpo de Engenheiros são da ordem de 10 
bilhões de dólares anuais (cerca de 0,2% do PIB dos Estados Unidos), dos quais 55% se 
destinam à execução, 5% à pesquisa e desenvolvimento e 40% a outras atividades, dentre as 
quais o treinamento de pessoal. 

Por suas peculiaridades, é interessante analisar mais detalhadamente alguns dados de 
um dos centros de pesquisas como, por exemplo, a Estação Experimental de Hidrovias, o 
maior deles, localizado na cidade de Vicksburg, no estado do Mississipi. 

A Estação Experimental de Hidrovias (Waterways Experiment Station - WES) é um 
centro de pesquisas constituído por seis laboratórios: 

- Laboratório de Hidráulica 

- Laboratório de Geotecnia 
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- Laboratório de Meio Ambiente 

- Laboratório de Engenharia Costeira 

- Laboratório de Estruturas 

- Laboratório de Informática 

Trabalham na WES cerca de 1.500 pessoas, sendo metade de nível superior e cerca de 
180 doutores. Os recursos a ela alocados são da ordem de 250 milhões de dólares anuais . 

Lá estão em andamento cerca de 2.500 projetos de pesquisa atendendo a cerca de 250 
clientes, e para cada dólar investido há um retorno de 43 dólares, em média. 

O Laboratório de Pesquisa em Engenharia de Construção, localizado em Champaign, 
é bem menor que a WES mas, mesmo assim, tem um orçamento de cerca de 100 milhões de 
dólares e para cada dólar investido há um retorno de 37 dólares, em média. A taxa de retorno 
média para a área de pesquisa e desenvolvimento no Corpo de Engenheiros do Exército dos 
Estados Unidos é, em média, 1 para 40 dólares. Grande parte destas pesquisas são iniciadas 
como teses em Universidades e aperfeiçoadas nos ambientes adequados dos laboratórios dos 
centros de pesquisa. 

Na Estação Experimental de Hidrovias, que é um representante regional do Subsistema 
de Pesquisa e Desenvolvimento do Corpo, além do WES Graduate Institute, que representa 
uma parcela do Subsistema de Ensino, podemos considerar o Distrito de Engenheiros de 
Vicksburg como sendo o seu representante do Subsistema de Execução. Neste sistema redu
zido podemos observar todos os tipos de relacionamentos que foram abordados no item 2 
funcionando de forma harmônica e muito produtiva. É, portanto, um exemplo de Sistema 
Integrado de Engenharia muito bem sucedido e um excelente modelo a ser adotado, introdu
zindo-se algumas pequenas modificações e adaptações, principalmente no que se refere à 
preservação da filosofia de formação de recursos humanos com base em escola própria, pela 
Engenharia de Construção do Exército Brasileiro. 

5. CONCLUSÃO 

De acordo com o que foi exposto e pelo exemplo analisado, pode-se chegar às seguin
tes conclusões: 

92 

- O modelo básico de um Sistema Integrado de Engenharia pode ser adotado para 
todos os ramos de Engenharia, se forem feitas as adaptações necessárias, levando
se em conta as peculiaridades de cada uma deles. 

- Um Sistema Integrado de Engenharia pode abranger entidades públicas e privadas, 
havendo necessidade somente de estabelecer muito bem os relacionamentos entre 
elas e respeitar as restrições e peculiaridades de cada uma delas. 

- O objetivo de um Sistema Integrado de Engenharia deve ser sempre a sua auto
suficiência e o crescimento uniforme e constante de todos os seus integrantes e do 
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conjunto, em todos os aspectos. É saudável, contudo, o relacionamento com outras 
entidades externas ao sistema para troca de conhecimentos e de serviços, seja em 
caráter temporário ou permanente. Deve ter também uma organização suficiente
mente flexível para admitir novos integrantes e para excluir aqueles que se torna
ram onerosos ou infringiram regras que comprometam o bom funcionamento do 
sistema. Uma permanente avaliação da estrutura organizacional do sistema e corre
ções que forem julgadas necessárias, devidamente discutidas e justificadas por um 
conselho, deve ser uma preocupação constante do Comando Geral e da administra
ção central. 

- Um dos fatores que mais influenciam no rendimento do sistema, e que pode deter
minar o seu sucesso ou o seu fracasso, é a satisfação profissional dos seus recursos 
humanos e a harmonia que deve existir entre as diversas atividades profissionais 
que são desenvolvidas em todos os seus subsistemas. Todos os indivíduos devem se 
sentir ajustados e conscientes do objetivo geral e dos objetivos específicos que de
vem atingir no exercício das suas funções, bem como da sua importância dentro do 
sistema. A isonomia salarial e um adequado plano de carreira são fatores decisivos 
para que se atinja essa situação ideal. A competição sadia é desejável e deve ser 
incentivada, porém conflitos emergentes devem ser imediatamente resolvidos sob 
pena de se desenvolver uma reação em cadeia que pode inviabilizar o sistema. 

- O pensamento de um comandante do Coi'po de Engenheiros do Exército dos Esta
dos Unidos, Tenente-General Henry J. Hatch, publicada em um periódico ,do Cor
po, sintetiza muito bem os conceitos que envolvem a política de pessoal e a filoso
fia de trabalho dessa organização e que são perfeitamente aplicáveis a quaisquer 
outras que desejem adotar o seu modelo: 

"Acreditamos que somos a melhor agência de engenharia pública do mundo 
e estamos determinados a nos tornar ainda melhores para atender as necessidades 
nacionais" . 

"Por mais de 200 anos, o Corpo de Engenheiros do Exército tem respondido 
com eficácia e orgulho às necessidades nacionais e de defesa em constante muta
ção. Devemos estar preparados para continuar a responder as necessidades e ambi
entes em mutação". 

"As pessoas constituem o Corpo. Cada qual no Corpo deseja e merece ser 
tratado com dignidade e respeito e realizar trabalhos significativos em ambiente 
criativo e estimulante". 

"Trabalhamos juntos como uma equipe civil-militar, importamo-nos uns com 
os outros como uma família e, sem desrespeitar cadeias de comando, estendemos 
nosso abraço a todos os engenheiros do Exército como família e como equipe". 

"No Corpo valorizamos cada qual como indivíduo; identificamos e recom
pensamos talentos e realizações, proporcionamos iguais oportunidades a todos". 
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"Para assegurar nossa força no futuro, daremos ênfase ao desenvolvimento 
pessoal e de lideranças, para maximizar o engrandecimento das pessoas e da equi
pe". 

"Estamos comprometidos com nossos valores. Tudo que dissermos e fizer
mos será baseado em nossos valores de integridade, qualidade, profissionalismo e 
espírito de corpo, e será marcado por lealdade mútua, compromisso e responsabili
dade pessoal". 

"Existimos como organização somente enquanto servimos bem aos nossos cli
entes. Nossos clientes, em última análise, são os contribuintes, que se comunicam 
conosco através dos seus muitos representantes, o Congresso, o Presidente, os suces
sivos esql.lões do Exército e da Força Aérea, os outros Departamentos e as agências 
que podemos servir". 

"A presteza do Corpo para mobilização é elemento vital na contribuição ao 
Exército, para dissuasão estratégica. Erigimos nossa presteza respondendo rápida e 
efetivamente aos desastres naturais e cumprindo nosso programa de emergência para 
a segurança nacional". 
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