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Desenvolvimento 
econômico e social  

• Energia  

• tecnologia 



Passado 
Futuro 

















• Eletricidade  
• Petróleo 



Construção de hidroelétricas no Brasil 



Capacidade hidroelétrica no Brasil 





PRINCIPAIS FONTES DE ENERGIA 



Matriz Energética Brasileira 2017 – BEN 2018  

Carvão 
5,7% 

Lixívia 
5,9% Lenha e 

carvão vegetal 
8% 

Nuclear 
1,4% 

Bem posicionada para o 
futuro 



Tempo estimado de consumo das 
reservas de petróleo 



ENERGIA ELÉTRICA 



A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO 

MUNDO 





Panorama Atual das fontes de geração 

elétrica 

Fonte : MME (31/05/2015) 

* 



Espinhaço 

80,000 t 

RESERVAS POTENCIAIS DE URÂNIO 

Itataia 

Pitinga 

150,000 t 

TOTAL 

SPECULATIVE 

RESOURCES : 

800,000 t U308 

Paraná Basin 

120,000 t 

Lagoa Real - 70,000 t 

Serra de Carajás 

70,000 t 

Rio Cristalino 

160,000 t 

Other: 150.000 t 

Amazon 

Basin 

19 



DENSIDADE DE ENERGIA EM UMA 
FONTE NUCLEAR 

03/10/2019 23 
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Do ponto de vista energético o 
Brasil que eu quero 

- Está bem preparado para o 
futuro 

- Ainda tem fontes renováveis a 
serem exploradas 

- Está lento na exploração da fonte 
nuclear 



Tecnologia 















Setor quaternário 
(Pesquisa, desenvolvimento e inovação) 

Modelo de Colin Clark e Jean Fourastié 

atividades intelectuais 



PIB Brasileiro em 2018 – R$ 6,8 Tri 

18,58 % 

4,26 % 

61,45 % 

15,72 % 

Formação Bruta de Capital Fixo 

18% MO  

8% 
MO 

74% MO 

Como foi a evolução ao longo do tempo? 



Participação da Manufatura no PIB do 
Brasil 

É desindustrialização? 
Acontece em outros países? 
 



Declínio da participação da 
Manufatura no PIB 



Evolução da manufatura no Brasil 

73 bi 

1.097 bi 

289 bi 

7,6 bi 

15X 

38X 

E a China e Índia? 





Comparação entre setores 

35,7 
31 

Quanto é produzido per capita em cada setor 



Produção por trabalhador 

? Produtividade 

O que fazer para aumentar a produtividade? 



Possibilidade para a diferença da 
produção per capita 

• 1 – Produção -  Instalações mais 
automatizadas  

• 2 – Valor agregado - (inclui a novidade) 
• 3 - Ineficiência do mercado interno 

 



Competitividade de um País em 
função do mercado interno 

• 1 - Instituições,  
• 2 - infraestrutura,  
• 3 - ambiente macroeconômico,  
• 4 - saúde e educação primária,  
• 5 - educação superior e treinamento,  
• 6 - eficiência do mercado de bens,  
• 7 - eficiência do mercado de trabalho,  
• 8 - desenvolvimento do mercado financeiro,  
• 9 - prontidão tecnológica,  
• 10 - mercado interno,  
• 11 - sofisticação nos negócios e  
• 12 - inovação  

E quanto ao valor agregado? 



Possibilidade para a diferença da 
produção per capita 

• 1 – Produção -  Instalações mais 
automatizadas  

• 2 – Valor agregado - (inclui a novidade) 
• 3 - Ineficiência do mercado interno 

 



Setor quaternário 
(Pesquisa, desenvolvimento e inovação) 

Modelo de Colin Clark e Jean Fourastié 

atividades intelectuais 



Qual o custo da manufatura em um 
produto? 



Qual o custo da manufatura em um 
produto? 

• One such study of Nokia’s N95 mobile phone found 
that the cost of final assembly—that is, the physical 
manufacture of the product sold to end users—came 
to only 2% of the final pretax sales price; the value of 
the physical inputs Nokia purchased to manufacture 
the phone, such as processors, cameras, and integrated 
circuits, was estimated to be less than the value of its 
intellectual property, in-house services, and profit 
connected with the phone.7 Another study found the 
cost of assembling computers and music players to be 
only 3% to 5% of the selling price.8  



Qual o custo da manufatura em um 
produto? 

 
O Que diz o World Economic 
Forum sobre o futuro? 



Human Capital Report 2015 

• Talent, not capital, will be the key factor linking 
innovation, competitiveness and growth in the 
21st century.  

• The Human Capital Index quantifies how 
countries are developing and deploying their 
human capital and tracks progress over time.  

• Talent base in each country, including information 
on education levels …. 

• Brasil é o 78º, atrás de Argentina, Paraguai e 
Uruguai 

Quais os conhecimentos de um engenheiro recém formado? 
Engenheiro é formado para que tipo de atividade e como? 
Qual a quantidade de engenheiro que formamos? 



http://blogs-images.forbes.com/niallmccarthy/files/2015/06/20150609_Engineering_Fo.jpg


Engenheiros formados  

• Alemanha -15,52 engenheiros para cada 10.000 
habitantes 

• México - 14,27.  

• Canadá - 9,52;  

• EUA - 9,09  

• Grécia - 8,01 

• Turquia - 6,59 

• Brasil - 2,93 engenheiros para cada 10.000 
habitantes,   

 
Mas existem engenheiros desempregados no Brasil 



Setor quaternário 
(Pesquisa, desenvolvimento e inovação) 

Modelo de Colin Clark e Jean Fourastié 

atividades intelectuais 



Do ponto de vista tecnológico o 
Brasil que eu quero 

• Precisa desenvolver sua engenharia e sua 
capacitação tecnológica através de: 

– Incentivos à indústria de tecnologia 

– Incentivo à aplicação da engenharia no setor 
quaternário 

– Incentivo à profissão de engenheiro 

– Melhorando a competitividade do mercado 

 





Que país você quer? 



Perguntas? 


