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IBEC Social

OIBEC Social é o programa 
de responsabilidade so-
cioambiental do IBEC que 
beneficia jovens e adultos, 

oferecendo aulas de apoio escolar, cur-
sos de informática, aulas culturais e do-
ando cestas básicas. O Coral do IBEC 
Social é uma das iniciativas desse pro-
grama. Esse ano, o Coral abrilhantou a 
cerimônia cantando “Duas Cirandas”, 
“Oração da Paz de São Francisco” e 
“Siyahamba”.

À frente desse belo trabalho está uma 
equipe coordenada por Julia Dias e for-
mada pelos professores Tiago Andrade, 
Walace Araujo, Danielle Castro, Mirian 
Perrone, Rodrigo Miguez, Soraya Pinho, 
Simone Santos, pelo maestro do Coral Ra-
nieri Tiago, pela pedagoga Cristina Moggi, 
pelas assistentes administrativas Danielle 
Passos e Valéria Migues, e por Silvia Pas-
sos, assistente social do Projeto.

Este ano, o IBEC homenageou uma bela 
iniciativa social: O Hotel e Spa da Loucu-
ra, um projeto do médico e ator Vitor Por-
deus. O programa é realizado no Instituto 
Municipal Nise da Silveira, em Engenho 
de Dentro, e tem como objetivo integrar 

O Coral do IBEC Social
Pacientes do “Hotel e Spa 
da Loucura” fazem apre-
sentação teatral

A “Professora do IBEC Social do Ano”, Mirian Perrone Cravo

Fotopintura do Vitor 
Pordeus

portadores de transtornos mentais à vida 
saudável em sociedade.

Por essa iniciativa, Vitor Pordeus foi um 
dos homenageados da noite. Ele não 
pôde comparecer ao evento por estar 
no Canadá fazendo doutorado de psi-
quiatria cultural. Contudo, alguns dos pa-
cientes do Hotel da Loucura fizeram uma 
belíssima apresentação teatral ao final 
da cerimônia.

Emocionado, o presidente do IBEC, Pau-
lo Dias, mostrou seu apreço pelo Doutor 
Vitor Pordeus e por seu trabalho, afir-
mando que entregará, pessoalmente, a 
homenagem quando Pordeus retornar 
do Canadá. “Qualquer iniciativa que for 
para beneficiar ou amenizar o sofrimen-
to dos doentes mentais, eu me animo a 
participar. Minha emoção com este pro-
jeto é tão grande que realizamos uma 
oficina cultural de tratamento do corpo e 
da mente, todas as segundas-feiras, das 
17h às 20h, em nossa sede do IBEC So-
cial no Lins de Vasconcelos. Essa iniciati-
va é em conjunto com o Hotel da Loucura 
e aberta a todos que estão estressados, 
ansiosos e, até mesmo, deprimidos”, 
concluiu Paulo Dias. 
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OIBEC – Instituto Brasileiro de Engenharia de 
Custos comemorou seus 37 anos e o Dia do 
Engenheiro de Custos 2015, na noite de 19 de 
maio, no Clube de Engenharia. Em 09 de no-

vembro de 2006, foi instituída a Lei nº 4.905 que cria, no âm-
bito do Estado do Rio de Janeiro, o Dia do Engenheiro de 
Custos, celebrado todo dia 23 de maio de cada ano. Os au-
tores da Lei foram os deputados estaduais Luiz Paulo Corrêa 
da Rocha e Paulo Ramos. Desde 2007, durante a solenida-
de do “Dia do Engenheiro de Custos”, o IBEC homenageia 
os profissionais que contribuíram para um país e um mundo 
melhor.

Este ano, a temática do evento foi sobre o 10º Congresso 
Mundial de Engenharia de Custos e Gerenciamento de Pro-
jetos, que será realizado entre os dias 10 e 12 de outubro 
de 2016, no Rio de Janeiro. O Congresso é promovido pelo 
IBEC em associação com o Conselho Internacional de Enge-
nharia de Custos (ICEC). Uma organização mundial sem fins 
lucrativos, fundada em 1976, que congrega as associações 
nacionais de Engenharia de Custos de quase sessenta paí-
ses. O IBEC é membro do ICEC desde 1981.

Os profissionais que desejam apresentar um trabalho duran-
te o Congresso já podem enviar um resumo para aprovação 
através do link www.icec2016.com. Você também pode obter 
mais informações sobre o Congresso acessando o site. 

IBEC comemora seus 37 anos 
e o Dia do Engenheiro de Custos 2015

Mesa de abertura da cerimônia

O vice-presidente internacional do IBEC, José Chacon, e o 
presidente do IBEC, Paulo Dias
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Este ano, a solenidade do IBEC foi abrilhantada 
por convidados ilustres do exterior que foram 
agraciados por sua belíssima atuação em prol 
da Engenharia. Entre eles, estão representan-

tes de entidades da Argentina, Bolívia, Colômbia, Hon-
duras e Portugal, que também assinaram convênio de 
cooperação técnico-científica com o IBEC.
Os profissionais homenageados desses países foram o 
Presidente do Conselho Profissional de Engenharia Quí-
mica da Argentina (CPIQ), Alejandro Perez; a presidente 
da Sociedade Colombiana de Engenheiros (SCI), Diana 
Espinosa; a presidente eleita da UPADI e ex-presiden-

Os Destaques Internacionais do Ano

te da Sociedade de Engenheiros da Bolívia (SIB), Maria 
Teresa Zapata; a presidente do Colégio de Engenheiros 
Civis de Honduras (CICH), Claudia Zúniga; o coordenador 
da Associação de Engenheiros de Custos de Hondu-
ras (AICH), José Rámon Cálix; e o professor doutor 
Hipólito Sousa, do departamento de engenharia civil 
da Faculdade de Engenharia da Universidade do Por-
to (FEUP), de Portugal, que recebeu a homenagem 
concedida à instituição.
O presidente eleito da Federação Mundial de Organiza-
ções de Engenheiros (FMOI), Jorge Spitalnik, também foi 
homenageado como Destaque do Ano. 

Os representantes de entidades nacionais de Engenharia da América Latina e Portugal recebendo sua homenagem

Da esquerda para a direita: Maria Teresa Zapata (Bolívia), 
Hipólito Sousa (Portugal), Diana Espinosa (Colômbia), José 
Calix (Honduras), Claudia Zúniga (Honduras), Alejandro Pe-
rez (Argentina) e Jorge Spitalnik

O Professor Doutor Hipólito Sousa recebendo a homenagem 
concedida à FEUP e entregue pelo Diretor Técnico do ICEC, 
Angelo Valle
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A presidente da SCI (Colômbia), Dia-
na Espinosa, recebendo sua homena-
gem.

A presidente do CICH (Honduras), 
Claudia Zúniga, recebendo sua ho-
menagem.

O presidente eleito da FMOI, Jorge 
Spitalnik, recebendo sua homena-
gem

A presidente eleita da UPADI, Maria 
Teresa Zapata (Bolívia), recebendo 
sua homenagem

O coordenador da AICH (Honduras), 
José Cálix, recebendo sua homena-
gem.

O presidente do CPIQ (Argentina), 
Alejandro Vargas, recebendo sua ho-
menagem.

O vice-presidente acadê-
mico do IBEC, Fernando 
Camargo, acompanhou 
o Professor Doutor da 

FEUP, Hipólito Sousa, e o Alumni Em-
baixador, Rafael Negretti, numa visita 

IBEC e FEUP visitam obra do Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos com Propulsão Nuclear (PROSUB) - Marinha do Brasil

O Grupo de Fiscalização das Obras do Prosub com os visitantes da Feup e do IBEC.

O Programa de Desenvolvimento de 
Submarinos com Propulsão Nuclear 
(PROSUB).

à obra do Programa de Desenvolvi-
mento de Submarinos com Propulsão 
Nuclear (PROSUB). Administrado pela 
Diretoria Especializada de Material da 
Marinha (DOCM), o Complexo Indus-
trial e Naval fica situado em Itaguaí e é 

fruto de um acordo internacional com o 
Governo Francês, visando obter trans-
ferência de tecnologia que contribua 
para a construção de submarinos.

A DOCM realiza parceria de consulto-
ria especializada com o IBEC e faz a 
gestão de custos do PROSUB. 
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A Revista Engenharia de Cus-
tos: O senhor pode falar um 
pouco sobre a FEUP e seu tra-
balho na Faculdade?

Hipólito Sousa: A FEUP é uma 
escola de referência em Portugal e 
em toda a Europa. Buscando suas 
raízes no ensino universitário do sé-
culo XVIII, a FEUP foi fundada na 
Escola Politécnica do Porto, criada 
na 1ª metade do século XIX. Poste-
riormente, evoluiu para Faculdade 
de Engenharia integrada na Univer-
sidade do Porto. Ao longo de muitas 
décadas, a FEUP formou gerações 
de engenheiros e líderes da socieda-
de portuguesa.

A Engenharia Civil sempre foi uma 
das áreas de afirmação da FEUP 
e uma das áreas científicas mais 

sedimentadas. Rankings interna-
cionais idôneos colocam o Departa-
mento de Engenharia Civil da FEUP 
entre os 100 melhores do mundo, 
com excelentes desempenhos, de-
signadamente na investigação e na 
qualidade do seu ensino, forman-
do engenheiros com cinco anos de 
formação universitária (Mestrado 
Integrado), formação pós-graduada 
específica e doutorados. A FEUP 
proporciona aos seus estudantes 
ótimas condições de estudo e in-
vestigação com laboratórios e ou-
tros meios modernos.

Pessoalmente, estou ligado ao De-
partamento de Engenharia Civil onde 
sou docente há mais de 30 anos, 
atualmente, com responsabilidades 
em disciplinas na área da Gestão 
da Construção e das Tecnologias. 
Em diversos enquadramentos e cir-
cunstâncias, tenho procurado ajudar 
a FEUP em funções administrativas 
e de gestão, bem como de coorde-
nação de um grupo de investigação.

Revista Engenharia de Cus-
tos: Para o senhor, qual a im-
portância desse convênio que 
está nascendo entre a FEUP 
e o IBEC? Quais são suas ex-
pectativas?

Hipólito Sousa: O Convênio entre 
a FEUP e o IBEC é uma oportunida-
de de aproximar os dois países num 
domínio técnico muito importante 
para a Engenharia, a Sociedade 
e a avaliação de custos. Como se 
sabe, a Engenharia resolve muitos 
dos nossos problemas do cotidia-
no, frequentemente sem as pessoas 
perceberem. É a água que brota das 
nossas torneiras, a estrada que nos 
aproxima, o Hospital que nos trata, 
ou as tecnologias de informação que 
nos permitem comunicar. Por trás de 
tudo isso, existe uma enorme quanti-
dade de trabalho e esforço de índole 
tecnológica e dos engenheiros. 

Neste momento, um dos principais 
desafios que as sociedades moder-

nas enfrentam é levar, à maioria das 
populações do mundo, muitas das 
facilidades que já estão disponíveis 
para alguns. Esse esforço vai obri-
gar os decisores públicos a terem 
uma gestão muito eficiente dos re-
cursos escassos. Para isso, a capa-
cidade dos engenheiros avaliarem 
os custos das opções de forma téc-
nica e profissional e assessorarem a 
tomada de decisões públicas é fun-
damental. A complementaridade dos 
conhecimentos das nossas institui-
ções e das nossas experiências (se 
adequadamente partilhados) pode 
ajudar os profissionais dos dois pa-
íses de forma bastante eficaz. Do 
nosso lado, na FEUP, temos expec-
tativas elevadas associadas a este 
convênio.

Revista Engenharia de Custos: 
Na sua opinião, qual a impor-
tância do International Mee-
ting, realizado no dia 18 de 
maio, para a engenharia dos 
países envolvidos?

Hipólito Sousa: Esse encontro 
que juntou especialistas do IBEC e 
de outros países da América Lati-
na foi, para nós, uma oportunidade 
única de aprofundar o conhecimen-
to sobre as práticas nos diferentes 
países, e a forma como os mesmos 
abordam a Engenharia de Custos 
e a licitação de obras. Foi também 
muito interessante a informação a 
propósito do ICEC, designadamente 
do Congresso Mundial que será re-
alizado no Rio de Janeiro, em 2016, 
e onde contamos participar de forma 
ativa.

O International Meeting também foi 
uma oportunidade de perceber a for-
ma como o IBEC constitui uma mais 
valia no Brasil, seja a nível do seu 
papel enquanto agente de referên-
cia no estabelecimento de custos no 
setor da construção, seja a nível da 
formação pós–graduada e de certi-
ficação de profissionais. Ficou claro 
para nós, também, o papel que o 
IBEC pode desempenhar na Amé-

Entrevista
Hipólito Sousa 
Diretor do Laboratório de 
Sistemas e Componentes da 
FEUP - Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto 
(Portugal)

O Convênio entre a FEUP e o 
IBEC está pré-ajustado para 
ser assinado em setembro 
definitivamente
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rica Latina. Essa experiência foi 
muito interessante. Apesar de es-
tarmos trabalhando em bases de 
dados de trabalhos e custos nor-
malizados, não temos em Portugal 
uma entidade similar ao IBEC que 
constitua, no país, uma instituição 
aceita por diversos agentes como 
referência para arbitrar eventuais 
diferenças sobre preços.

Revista Engenharia de Cus-
tos: A FEUP foi uma das 
instituições homenageadas 
durante a cerimônia de co-
memoração pelo Dia do En-
genheiro de Custos 2015. 
Como o senhor recebeu essa 
condecoração?

Hipólito Sousa: A Homenagem 
que o IBEC concedeu à FEUP no 
Dia do Engenheiro de Custos 2015 
foi uma distinção marcante que 
muito orgulhou nossa instituição.

Sabemos que a FEUP tem tido 
um percurso notável de afirmação 
crescente, como Escola de refe-
rência, nacional e internacional, 
contudo, nos sentimos particular-
mente sensibilizados quando esse 
reconhecimento é oriundo de um 
país distante, mas com quem tanto 
nos identificamos. Pessoalmente, 
eu me senti duplamente satisfei-
to, quer por representar a FEUP, 
quer pelo domínio do conhecimen-
to corresponder a uma área onde 
tenho trabalhado há muito tempo.

A cerimônia também foi um mo-
mento muito especial, simulta-
neamente formal e familiar, onde 
ficaram visíveis o prestígio e a 
representatividade do IBEC na so-
ciedade brasileira.

Uma última referência ao papel 
dos nossos embaixadores Alumni, 
particularmente ao nosso embai-

xador no Brasil, Rafael Negretti, 
pelo esforço, dedicação e entu-
siasmo que coloca na dissemina-
ção da imagem da FEUP no Brasil 
que mais uma vez ficou notável. 

O Alumni Embaixador da FEUP, 
Rafael Negretti, o presidente do 
IBEC, Paulo Dias, o Professor 
Doutor da FEUP, Hipólito Sousa, 
e o vice-presidente administrativo 
do IBEC, Fernando Paes Leme
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A Revista Engenharia de Custos: 
Engenheiro Cálix, o senhor pode 
falar um pouco sobre a Associação 
de Engenheiros de Custos de Hon-
duras (AICH) e seu trabalho nesta 
organização?

José Cálix:  A Associação de Engenhei-
ros de Custos de Honduras nasceu em 
2013, com a visita dos engenheiros Paulo 
Dias e José Chacon de Assis (presidente e 
vice-presidente do IBEC) e de sua equipe 
de trabalho, que gentilmente vieram a Hon-
duras como expositores propostos pelo 
Colégio de Engenheiros Civis de Hondu-
ras (CICH), para trocar experiências e co-
nhecimentos na Expo Construye 2013, du-
rante a conferência sobre o tema de Custo 
de Construção mais Justo Para Todos.

O IBEC superou as expectativas dos en-
genheiros civis, pois eles nos convidaram 
a participar de congressos organizados 
pelo ICEC a nível mundial e realizaram 
quatro conferências: uma na Universidade 
Nacional Autônoma de Honduras para os 

Engenheiros que trabalham nos projetos 
de infraestrutura da UNAH; a segunda, no 
“Capitulo Nor Occidental do CICH”, locali-
zado em São Pedro Sula, cidade industrial 
de Honduras, onde receberam mais de 85 
engenheiros; em Tegucigalpa, da qual par-
ticiparam mais de 175 engenheiros civis; e 
a quarta conferência no salão principal da 
Expo Construye, da qual participaram em-
presas Construtoras afiliadas à Câmara 
Hondurenha da Indústria da Construção 
(CHICO), Câmara Hondurenha de Em-
presas Consultoras (CHEC) e pessoal da 
Conta do Milênio de Honduras e do setor 
governamental e privado da construção, 
quando nasceu a iniciativa de organizar a 
Associação de Engenharia de Custos de 
Honduras, hoje com 163 membros inscri-
tos, como uma associação que pertence ao 
Colégio de Engenheiros Civis de Honduras.

Nesse momento, estamos realizando cur-
sos e conferências de interesse nacional, 
sobre temas como, cálculo da fórmula 
de ajuste de maiores custos por inflação 
na indústria da construção, e há um bom 
número de engenheiros interessados em 
participar do 10° Congresso Mundial de 
Engenharia de Custos a ser realizado no 
Rio de Janeiro, no mês de outubro de 2016. 
A Associação acaba de assinar um convê-
nio de cooperação e intercâmbio científico 
com o IBEC. Além disso, estamos interes-
sados em fazer parte do grupo de países 
que integram o Conselho Internacional de 
Engenharia de Custos (ICEC).

Revista Engenharia de Custos: Para 
o senhor, qual a importância desse 
convênio que está nascendo entre 
o IBEC e a AICH? Quais são suas 
expectativas?

José Cálix:A importância é que, a partir 
deste momento, poderemos trocar expe-
riências profissionais e conhecimentos de 
pesquisa científica, entre engenheiros que 
trabalham no tema de gerenciamento de 
projetos e gestão de custos. Poderemos 
também celebrar conferências com pro-
fissionais de ambos os países e de univer-
sidades e instituições como o IBEC, para 
participar de forma ativa em cursos de 
capacitação, formação e certificação de 

engenheiros e especialistas de que tanto 
necessitam nosso país.

A Revista Engenharia de Custos: 
Para o senhor, qual a importância 
do International Meeting, realizado 
no dia 18 de maio, para a engenha-
ria dos países envolvidos?

José Cálix:  O International Meeting mar-
cou o início da engenharia de custos como 
ciência nos países da América Latina, 
como Argentina, Bolívia, Colômbia, Brasil 
e Honduras, estreitando laços de amiza-
de. Todos que participamos coincidimos 
na importância que tem a Engenharia es-
pecializada em Custos como ciência para 
encontrar a solução de problemas, sobre-
tudo nesses tempos de crise econômica 
mundial atravessada por cada um desses 
países. Vejo esse encontro como uma 
oportunidade para, através do engenheiro, 
propormos mudanças que sejam de real 
benefício para a sociedade, sem compro-
meter os recursos das futuras gerações.

Revista Engenharia de Custos: O 
senhor foi um dos homenageados 
durante a cerimônia do Dia do En-
genheiro de Custos 2015, no dia 19 
de maio. Como o senhor recebeu 
essa homenagem?

José Cálix: Para mim, foi uma verdadeira 
honra receber essa distinção de Destaque 
do Ano, e a recebi com muito orgulho em 
nome de todos os engenheiros de custos 
de Honduras. Creio que a homenagem 
também me compromete a continuar or-
ganizando, planejando e realizando mais 
oportunidades para a educação integral 
dos profissionais de meu país que desejam 
servir eficientemente à sociedade através 
do CICH.

Apreciei muito a cerimônia organizada 
pelo IBEC, sobretudo porque o trabalho de 
engenheiros notáveis que têm contribuído 
pela engenharia de custos foi reconhecido. 
Em particular, destaco o belo trabalho da 
equipe do IBEC, liderada pelo Engenheiro 
Paulo Dias, por seus muitos êxitos e contri-
buições à Engenharia de Custos no Brasil 
e agora também na América Latina. 

José Ramón Cálix 
Coordenador da Associação 
de Engenheiros de Custos de 
Honduras

Entrevista

Convênio Assinado entre o 
CICH e o IBEC
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A Revista Engenharia de Custos: 
Engenheira Claudia, a senhora 
pode falar um pouco sobre o Colé-
gio de Engenheiros Civis de Hon-
duras (CICH) e seu trabalho nesta 
entidade?

Claudia Zúniga: Nosso colégio é 
uma instituição sem fins lucrativos, com 
mais de 50 anos de trajetória. Temos um 
compromisso com nosso país, com o 
desenvolvimento especializado e o cres-
cimento, como Engenheiros, para servir 
à sociedade hondurenha com um vasto 
campo de ação que dignifique nossa 
profissão, enfrentando o desafio de criar, 
manter e operar a infraestrutura com um 
enfoque de sustentabilidade.

Comecei minha gestão como Presidente 
do CICH em agosto de 2013 e encerra-
rei em agosto deste ano. Integramos à 
diretoria nove pessoas e, juntos, temos 
feito muitas mudanças a favor de nossos 
associados. Esses frutos, seguramente, 
serão vistos num futuro bem próximo. 
As mudanças mais importantes se con-
centram na reorganização administrativa 
e limpeza interna, incluindo, a saída de 
muitas posições legais nas quais nos 
vemos envolvidos em administrações 
anteriores e vinham sendo feitas cada 
dia maiores.

Revista Engenharia de Custos: 
Para a senhora, qual a impor-
tância do International Mee-
ting, realizado no dia 18 de 
maio, para a engenharia dos 
países envolvidos?

Claudia Zúniga: Em geral, a enge-
nharia de custos é de suma impor-
tância para nossa profissão, sobre-
tudo porque, à medida que se conta 
com a informação correta, somos 
levados a tomar decisões acertadas 
para a execução dos projetos que 
desenvolvemos.

Portanto, ao nos reunirmos com en-
genheiros de custos de outros paí-
ses, podemos compartilhar experi-
ências e aprender com seu êxito e, 
de igual modo, eles aprenderem co-
nosco. Estas reuniões nos permitem 
conhecer os avanços que, em maté-
ria de custos, a engenharia tem tido, 
as mudanças em regulamentos e leis 
que regulam o orçamento de obras, 
e sua importância no funcionamento 
das empresas de engenharia, ou no 
exercício profissional independente.

É também nestas reuniões que co-
nhecemos quais são os avanços de 
sistemas de controle, as novas fer-
ramentas de supervisão, adminis-
tração e os produtos financeiros ao 
alcance dos profissionais da enge-
nharia.

Revista Engenharia de Custos: 
A senhora foi uma dos home-
nageados durante a cerimônia 
do Dia do Engenheiro de Cus-
tos 2015, no dia 19 de maio. 
Como a senhora recebeu essa 
homenagem?

Claudia Zúniga: Para mim, foi 
muito satisfatório e de muita alegria 
contar com tão importante honra. 
Eu me sinto sumamente agradecida 
com a homenagem recebida. Além 
disso, me sinto altamente compro-
metida para que as metas que nos 
propomos em relação ao convênio 

CICH e IBEC sejam bem sucedidas.

A Revista Engenharia de Cus-
tos: Para a senhora, qual a im-
portância desse convênio que 
está nascendo entre o IBEC e o 
CICH? Quais são suas expec-
tativas?

Claudia Zúniga: Para nós, como 
Colégio de Engenheiros de Hondu-
ras, a assinatura do convênio é de 
suma importância, já que permitirá 
que nossos profissionais possam 
potencializar suas capacidades, me-
diante a implementação de apoio e 
assessoramento técnico, capacita-
ção e difusão, promoção da ética e 
transparência, e intercâmbio de in-
formação.

A maioria de nossos engenheiros 
serão mais conscientes da impor-
tância da administração de projetos 
de construção (engenharia de cus-
tos). Apesar disso, pouco a pouco, 
sempre existem profissionais que 
reconhecem essa importância. A 
possibilidade de especialização em  
nosso meio ainda é bastante limita-
da, pelo que espero que, com a as-
sinatura desse convênio, se vejam 
fortalecidas essas capacidades. 

Claudia Zúniga 
Presidente do Colégio de Engenheiros 
Civis de Honduras - CICH

Entrevista

O presidente do IBEC, Paulo Dias, e 
o vice-presidente do IBEC, José Cha-
con de Assis, recebendo o Prêmio 
concedido pelo Colégio de Engenhei-
ros Civis de Honduras
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A Revista Engenharia de Cus-
tos: Engenheiro Alejandro, o 
senhor pode falar um pouco 
sobre o Conselho Profissio-
nal de Engenharia Química 
(CPIQ) e seu trabalho nesta 
organização?

Alejandro Vargas:  O Conselho 
Profissional de Engenharia Quími-
ca (CPIQ) é uma entidade criada 
por Decreto Lei da Nação Argen-
tina com o objetivo de regular e 
zelar pela segurança pública, ou-
torgando um marco à aplicação 
normativa do País. O CPIQ se 
compromete com a formação con-
tínua de seus matriculados abri-
gando suas inquietudes.

Revista Engenharia de Cus-
tos: Para o senhor, qual a 
importância do International 
Meeting, realizado no dia 18 
de maio, para a engenharia 
dos países envolvidos?

Alejandro Vargas: A reunião do 
dia 18 de maio teve a hierarquia de 
se constituir no importantíssimo 
“pontapé inicial” para o desenvol-
vimento da engenharia de custos. 
Essa ação teve valor imensurável 
com a característica sobressalen-
te de estar acompanhada por uma 
instituição única na área de custos 
como o IBEC. Este acompanha-
mento possui o valor da experiên-
cia e a capacidade desta entidade 
de reconhecido nível internacional.

Revista Engenharia de Cus-
tos: O senhor foi um dos ho-
menageados durante a ceri-
mônia do Dia do Engenheiro 
de Custos 2015, no dia 19 de 
maio. Como o senhor rece-
beu essa homenagem?

Alejandro Vargas: Nessa ad-
mirável cerimônia realizada, no 
marco da importância conferida 
pela assistência dos prestigiosos 
engenheiros e instituições notá-
veis que dela participaram. E com 
uma inegável satisfação pela defe-

rência conferida a mim pelo IBEC 
e pelos engenheiros Paulo Dias 
e José Chacon de Assis, a quem 
fico imensamente agradecido por 
todas as atenções recebidas.

Revista Engenharia de Cus-
tos: Para o senhor, qual a 
importância desse convênio 
que está nascendo entre o 
IBEC e o CPIQ? Quais são 
suas expectativas?

Alejandro Vargas: No mesmo 
sentido do já expressado, dou 
uma importância significativa ao 
convênio assinado entre ambas 
as entidades, já que possuo as 
expectativas de desenvolver uma 
atividade numa entidade com as 
mesmas características desta 
na Argentina, contribuindo assim 
com o IBEC a fortalecer as ações 
dos engenheiros de custos nas 
Américas e apoiando em todo ní-
vel a nossos mentores, além de 
desenvolver atividades conjuntas 
e coordenadas em todas as áreas 
de colaboração e entendimento. 

Alejandro Perez Vargas 
Presidente do Conselho 
Profissional de Engenharia 
Química (Argentina)

O presidente do IBEC, Paulo Dias, com o presidente do CPIQ (Argentina), Alejandro Vargas

Entrevista

Convênio assinado entre o 
CPIQ e o IBEC
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Os Destaques do Ano

O vice-presidente internacional do 
IBEC, José Chacon de Assis, com o 
presidente do CREA-PR, Joel Kruger, 
e o presidente do CREA-MT, Juares 
Samaniego

José Tadeu da Silva, presidente do Confea e da Upadi, recebendo sua homenagem

O Coordenador do Colégio de Pre-
sidentes de CREAs e presidente do 
CREA-BA, Marco Antônio Amigo, re-
cebendo sua homenagem

No Brasil, os profissionais que se destacaram 
por sua contribuição para o desenvolvimento 
do país receberam uma homenagem espe-
cial. Entre os agraciados está o presidente do 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Con-
fea), José Tadeu da Silva – que também é presidente 
da Federação Brasileira de Associações de Engenhei-
ros, Agrônomos e Arquitetos (Febrae) e da União Pan
-americana de Associações de Engenheiros (Upadi).

Os presidentes dos Conselhos Regionais de Engenha-
ria e Agronomia (CREAs) também foram homenagea-

dos. Os presidentes de CREA presentes foram: Arí-
cio Resende Silva (CREA-SE), Evandro de Alencar 
Carvalho (CREA-PE), Flávio Correia de Souza (CRE-
A-DF), Francisco Antônio da Silva de Almeida (CRE-
A-GO), Helder Carnielli (CREA-ES), Jobson Noguei-
ra de Andrade (CREA-MG), Joel Kruger (CREA-PR), 
Juares Samaniego (CREA-MT), Nélio Alzenir Alen-
car (CREA-RO), Paulo Roberto Ferreira de Oliveira 
(CREA-PI), Reynaldo Rocha Barros (CREA-RJ), Vic-
tor Cesar da Frota Pinto (CREA-CE) e o Coordenador 
do Colégio de Presidentes de CREAs, Marco Antônio 
Amigo (CREA-BA).

O presidente do CREA-PI, Paulo Ro-
berto de Oliveira, recebendo sua ho-
menagem.

O presidente do CREA-CE, Victor 
Cesar da Frota Pinto, recebendo a 
homenagem das mãos do vice-pre-
sidente internacional do IBEC, José 
Chacon de Assis.
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O presidente do CREA-ES, Helder 
Carnielli, recebendo sua homenagem.

Da esquerda para a direita, o presi-
dente do CREA-DF, Flavio Correia, o 
presidente do CREA-GO, Francisco 
Antônio de Almeida e o vice-presiden-
te do IBEC, José Chacon de Assis.

O presidente do CREA-MG, Jobson 
Andrade, recebendo sua homena-
gem das mãos do diretor de relações 
institucionais do IBEC, José Roberto 
Leiros.

Ao centro, o presidente do CREA-RJ, 
Reynaldo Rocha Barros.

Da esquerda para a direita, o vice-pre-
sidente acadêmico do IBEC, Fernan-
do Camargo, o presidente do CREA-
SE, Arício Resende, e o presidente do 
CREA-PE, Evandro de Alencar.

Ao centro, o presidente do CREA-RO, 
Nélio Alzenir Alencar, recebendo a 
homenagem

O IBEC também homenageou, como 
“Destaque do Ano”, o senador pelo 
Mato Grosso Wellington Fagundes, 
Coordenador da Frente Parlamen-
tar de Logística e Armazenagem do 
Congresso Nacional, que enviou seu 
representante Ricardo Lima de Car-
valho. O IBEC homenageou, ainda, o 
Deputado Federal pelo Rio de Janeiro, 
Altineu Cortes – que não pôde compa-
recer – e o Deputado Estadual do Mato 
Grosso, Silvano Amaral.

O Diretor Administrativo da Fundação 
Trompowsky, Coronel Antônio Carlos 
Guelfi também foi um dos homenage-
ados. Assim como, o vice-presidente 
técnico do ICEC, Angelo Valle, e o pre-
sidente da Autoridade Pública Olímpi-
ca (APO), Marcelo Pedroso – que en-
viou seu representante Albano Soares 
Martins Júnior, Assessor da Diretoria 
Executiva da APO.

Os presidentes de Crea recebendo homenagem.

Recebendo a homenagem pelo Senador 
pelo Mato Grosso, Wellington Fagundes, 
Coordenador da Frente Parlamentar de 
Logística e Armazenagem do Congresso 
Nacional, o senhor Ricardo Lima

O Deputado Estadual do Mato Grosso, 
Silvano Amaral, recebendo sua home-
nagem.
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Em nome do presidente da Autoridade Pública Olímpica 
(APO), Marcelo Pedroso, o Assessor da Diretoria Executiva 
da APO, Albano Soares Martins Júnior, recebe a homenagem.

O vice-presidente técnico do ICEC, Angelo Valle, recebendo 
sua homenagem.

Da esquerda para a direita, o presidente do IBEC, Paulo Dias, o 
diretor de relações institucionais do IBEC, José Roberto Leiros, e o 
Diretor Administrativo da Fundação Trompowsky, Coronel Antônio 
Carlos Guelfi

Este ano, o IBEC condecorou instituições que lutam 
em prol da engenharia. Entre elas, estão o Instituto 
de Engenharia, cujo presidente Camil Eid recebeu o 
prêmio, e o Clube de Engenharia, cuja homenagem foi 
entregue a seu presidente Francis Bogossian. A AACE 
Internacional (Associação para o Desenvolvimento da 

O presidente do Instituto de Engenharia (SP), Camil Eid, re-
cebendo sua homenagem

O presidente do Clube de Engenharia (RJ), Francis Bogossian, 
recebendo sua homenagem.

O diretor para a América Latina da AACE, Aldo Mattos, rece-
bendo a homenagem concedida à instituição.

Engenharia de Custos) também foi uma das institui-
ções homenageadas. Seu presidente Martin Darley 
não pôde comparecer ao evento devido a uma via-
gem de negócios, contudo, enviou o diretor para a 
América Latina da AACE, Aldo Mattos, para receber 
a homenagem. 
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IBEC homenageia belas iniciativas

Omundo inteiro está 
enfrentando graves 
problemas ambientais 
devido ao aquecimen-

to global, e o Brasil tem passa-
do por uma de suas piores cri-
ses hídricas. Pensando nisso, a 
ONU (Organização das Nações 
Unidas) lançou a Década das Na-
ções Unidas “Energia Sustentável 
para Todos 2014 a 2024”. Aqui no 
Brasil, o principal apoiador dessa 
iniciativa é o Instituto Águas da 
Terra, uma organização não go-
vernamental de responsabilidade 
ambiental.

Por essa bela iniciativa, o presi-
dente do Instituto Águas da Terra, 
Odair dos Santos Junior, recebeu 
uma homenagem especial. Além 
disso, durante a cerimônia, foi as-
sinado um convênio entre o Insti-
tuto e o IBEC.

Preocupado com as questões am-
bientais e ciente de seu papel na 
sociedade, o IBEC criou o Carbo-
no Zero. O programa de respon-

O Presidente do Instituto Águas da Terra, Odair dos Santos Junior, recebendo sua homenagem

O Coordenador Nacional das Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal do 
CONFEA, Eng. Florestal Glauber Pinheiro, recebendo sua homenagem

sabilidade socioambiental que 
promove a neutralização de duas 
toneladas de gás carbônico por 
mês, plantando árvores nativas 
da Mata Atlântica. À frente deste 
trabalho está o engenheiro flores-
tal Glauber Pinheiro, que foi ho-
menageado por sua bela atuação.

Glauber também é Vice-Presidente 
da Sociedade Brasileira de Enge-
nheiros Florestais (SBEF), coorde-
nador da Câmara Especializada de 
Engenharia Florestal do CREA-RJ 
e Coordenador Nacional das Câ-
maras Especializadas de Enge-
nharia Florestal do CONFEA. 
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Os Destaques do Ano da Marinha do Brasil

Os Colaboradores Destaques do IBEC

Da esquerda para a direita, o Presidente do IBEC, Paulo Dias, o Almirante Álvaro Luiz Pinto, o Almirante Newton Costa Neto, o 
Almirante Luis Hecht, o vice-presidente do IBEC, José Chacon de Assis, e o Almirante Liseo Zampronio

Segurando suas homenagens estão 
Rafael Santos, “Estudante de Pós-
graduação do Ano”, e Inaiara Ferreira, 
“Professora do Ano”

Da esquerda para a direita, o diretor de 
relações institucionais do IBEC, José 
Roberto Leiros, e o homenageado Car-
los Antônio Fernandes, diretor do IBEC

A “Colaboradora do Ano”, Neildes de 
Oliveira

Da esquerda para a direita, o vice-presi-
dente acadêmico do IBEC, Fernando Ca-
margo, José do Amaral Filho, vice-presi-
dente do CREA-ES, o presidente do IBEC, 
Paulo Dias, e José Maria Cola dos Santos

O IBEC homenageou, ainda, alguns almiran-
tes da Marinha do Brasil que se destaca-
ram por sua admirável atuação. Além do 
Almirante de Esquadra, Luiz Guilherme 

Sá de Gusmão (que informou não poder ir ao evento 

O IBEC também homenageou colaboradores que se destaca-
ram dentro da instituição. Entre eles estão a “Professora do 
Ano”, Inaiara de Barcelos Ferreira, a “Professora do IBEC 
Social do Ano” (SP), Miriam Perrone Cravo, a “Colaborado-

ra do Ano”, Neildes de Oliveira (SP), e o “Estudante de Pós-graduação 
do Ano”, Rafael Santos (MT). O IBEC prestou uma homenagem, ainda, 
ao diretor do IBEC, Carlos Antônio Fernandes, e aos colaboradores do 
Espírito Santo, José Maria Cola dos Santos e José do Amaral Filho. 

devido a um compromisso), receberam uma homena-
gem especial o Almirante Álvaro Luiz de Souza Alves 
Pinto, o Almirante Newton de Almeida Costa Neto, o 
Almirante Luis Antônio Rodrigues Hecht, e o Almirante 
Liseo Zampronio. 
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International Meeting

Assembleia da UPADI em Roatan, Ilhas da 
Baía (Honduras) – Convênios assinados com 
entidades da Colômbia e Bolívia

Desde 2014, como parte da programação de seu aniversário e do Dia do 
Engenheiro de Custos, o IBEC realiza o International Meeting, um encontro 
de profissionais do Brasil e do exterior para discutir o cenário da Engenharia 
de Custos em todo o mundo.

Este ano, a reunião foi enriquecida pela presença e contribuição dos engenheiros Ale-
jandro Perez, presidente do CPIQ (Argentina); Diana Espinosa, presidente da SCI (Co-
lômbia); Maria Teresa Zapata, presidente da SIB (Bolívia); Claudia Zúniga, presidente 
do CICH (Honduras); José Rámon Cálix, coordenador da AICH (Honduras); e Hipólito 
Sousa, professor doutor da FEUP (Portugal). Todos traçaram o panorama da Engenha-
ria em seus países e falaram sobre as expectativas do ramo para o futuro.

Também participaram, ativamente, do International Meeting, o presidente da FMOI, Jor-
ge Spitalnik, o diretor financeiro do IPMA Brasil, Diogo Mota, e os presidentes de CREA, 
Paulo Roberto de Oliveira (CREA-PI), Flavio Correia (CREA-DF) e Nélio Alzenir Alencar 
(CREA-RO). 

P aulo Dias, Presidente do IBEC foi nomeado, em julho de 2014, Diretor do 
ICEC para as Américas (Região 1) por sua forte presença no ramo da en-
genharia de custos no Brasil e no continente americano. O ICEC (Conselho 
Internacional de Engenharia de Custos) é uma organização criada em 1976, 

que congrega organizações de mais de 60 países voltadas a esse ramo da engenharia 
e o gerenciamento de projetos. O IBEC é membro do ICEC desde 1981. A Região 1 
congrega os países de toda a  América do Norte, Central e Sul, e Paulo Dias tem co-
ordenado atividades com as entidades de Engenharia de toda a América, participando 
ativamente de congressos em Honduras, Colômbia, Bolívia e Argentina.

Entre os dias 01 e 03 de Julho de 2015, o IBEC marcou presença na Assembleia 
Anual da UPADI (União Pan-americana de Associações de Engenheiros) realizada 
em Roatan, Ilhas da Baía (Honduras). E como diretor do ICEC, o eng. Paulo Dias tem 
como principal preocupação filiar novas entidades ao ICEC. Neste encontro, foram 
assinados convênios de cooperação técnico-científica entre o IBEC e a Sociedade 
Colombiana de Engenheiros (SCI) e também com a Sociedade de Engenheiros da 
Bolívia (SIB), além de apresentar o ICEC e sua proposta de convênio com entidades 
de Cuba, Paraguai, Porto Rico, Panamá, Peru e Costa Rica. O representante da 
entidade de engenharia da Espanha foi contatado também. 

O presidente do IBEC, Paulo Dias, dis-
cursando durante a reunião

Participantes do International Meeting

O presidente do CPIQ (Argentina) fazen-
do uma das apresentações realizadas 
durante o encontro

A presidente da Sociedade Colombiana 
de Engenheiros, Diana Espinosa, assi-
nando convênio com o IBEC

O Presidente da Sociedade de Enge-
nheiros da Bolívia, Marco Antonio Fuen-
tes, com a ex-presidente da SIB e pre-
sidente eleita da UPADI, Maria Teresa 
Zapata,assinando convênio com o IBEC
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A Personalidade do Ano

Foi condecorado como Engenheiro de Custos do Ano de 
2015 o Auditor do TCU, André Luiz Mendes

A “Personalidade do Ano” de 2015 foi o Presi-
dente da Associação Sergipana dos Empre-
sários de Obras Públicas e Privadas (ASE-
OPP) e fundador de uma das construtoras 

mais renomadas do nordeste brasileiro, a construtora Celi. 
Luciano Franco Barreto tem se destacado por sua impor-
tante carreira no ramo da Engenharia. Como presidente da 
ASEOPP, Luciano tem se preocupado em atender às pe-
quenas e médias empresas que se dedicam a construções 
públicas e privadas do Estado.

Por sua contribuição ao ramo da engenharia e por sua be-
líssima atuação por um país melhor, Luciano Barreto é a 
“Personalidade do Ano”. Ele não pôde comparecer, contu-
do enviou a gerente da Construtora Celi no Rio de Janeiro, 
Elizabeth Chamarelli, para receber sua homenagem. 

O “Engenheiro de Custos do Ano” de 2015 foi 
o auditor do Tribunal de Contas da União 
(TCU), André Luiz Mendes. Engenheiro ci-
vil formado pela Universidade de Brasília e 

pós-graduado pela própria UnB, com especialização em 
auditoria de obras, André Mendes tem se destacado por 
sua atuação no TCU, onde ocupou o cargo de Secretário 
de Fiscalização de Obras entre 2007 e 2012.

E sua contribuição à Engenharia de Custos vai além. André 
Mendes ministra palestras e cursos relacionados a obras 
públicas desde 1997, pelo Instituto Serzedello Corrêa, Fun-

Ao centro, a gerente da Construtora Celi no Rio de Janeiro, 
Elizabeth Chamarelli, representando o Eng. Luciano Franco 
Barreto, “Personalidade do Ano”

Segurando a placa está o ‘Engenheiro de Custos do Ano’, André Luiz Mendes, Auditor do TCU

dação Getúlio Vargas e diversas outras instituições.

Por isso, devido a seu importante desempenho no ramo 
da Engenharia de Custos, e por sempre estar atuando ati-
vamente em prol do desenvolvimento e da disseminação  
do conhecimento dessa área no Brasil, André Mendes foi 
agraciado com o título de Engenheiro de Custos do Ano.

O Dia do Engenheiro de Custos foi criado pelos deputados 
estaduais Luiz Paulo Corrêa da Rocha e Paulo Ramos, 
segundo a Lei nº 4.905 de 2006. Desde 2007, o IBEC ho-
menageia os destaques deste ramo da engenharia. 
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IBEC Certificador

Feijoada dos 
Estrangeiros Certificados por Notório Saber

em Engenharia de Custos - Maio de 2015

Durante a cerimônia, foi rea-
lizada a Certificação Inter-
nacional dos primeiros pro-
fissionais da Engenharia de 

Custos por Notório Saber. O IBEC Cer-
tificador foi acreditado pelo ICEC (Con-
selho Internacional de Engenharia de 
Custos), em abril deste ano, e passou a 
realizar, também, os programas de Certi-
ficação de Engenheiro de Custos Sênior, 
Engenheiro de Custos Júnior e Técnico 
Especialista em Orçamentos e Controle 
de Custos. Para mais informações, aces-
se o site www.ibeccertificador.org.br. 

O coordenador do IBEC Certificador, 
José Chacon de Assis, e a consul-
tora Carmen Evangelho, tiveram um 
papel fundamental nessa vitória pela 
qual o IBEC luta há anos. Por isso, 
Carmen foi homenageada como 
“Destaque do Ano”. 

N o dia 17 de maio de 2015, 
o IBEC recepcionou os es-
trangeiros e presidentes de 
CREA’s, homenageados do 

Dia do Engenheiro de Custos, na sede 
praiana da AFEA, Associação Fluminen-
se de Engenheiros e Arquitetos, em Ita-
coatiara-Niterói, com um cardápio bem 
típico brasileiro. Uma feijoada capricha-
da foi servida à beira da piscina em uma 
das praias mais belas do Brasil. 

Miguel Stabile

Paulo Roberto Vilela Dias

José Chacon de Assis

Monica Fonseca M. Spranger

Sergio Luiz Conforto

Otavio Pereira Nogueira

Guilherme Vicente Fernandes

André Luiz Mendes

Fernando José da Rocha 
Camargo

José Marques Ferreira Vicente

Inaiara de B. F. Oliveira

Os profissionais certificados por Notório Saber em Engenharia de Custos

A consultora do IBEC Certificador, Carmen Evangelho, recebendo sua homenagem das 
mãos do coordenador do programa de Certificação, José Chacon de Assis

Marcio Soares da Rocha

Rosângela Castanheira

Francisco de Paula Coelho Santos

Ricardo de Lima Delarue

Osmar Lopes Sobrinho

Maçahico Tisaka

Felipe André Isore Gutierrez

Francisco das Chagas Figueiredo

Aldo Dórea Mattos

Adalberto Ermida Franco

Wilton de Alvarenga V. Baptista

Fernando Paes Leme
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Realização:

10º Congresso Mundial de 
Engenharia de Custos e 

Gerenciamento de Projetos 2016

09 a 12 de outubro de 2016

FUNDADO EM 1978

Informações: contact@icec2016.com
www.icec2016.com

O Congresso Mundial de Engenharia de Custos 
de 2016, promovido pelo Instituto Brasileiro de 
Engenharia de Custos em associação com o Con-
selho Internacional de Engenharia de Custos 
(ICEC, em inglês) tem o objetivo de promover a 
troca de informações e a ciência de custos na 
América Latina e em todo o mundo.

Este grande evento será sediado na cidade do Rio 
de Janeiro e abordará temas de notável relevân-
cia para a Engenharia de Custos e para a Enge-
nharia de Gerenciamento de Projetos do país.

Sorteio de uma joia para 
os inscritos em 2015.

INSCRIÇÕES ABERTAS!

CALL FOR PAPERS
Envie o seu RESUMO.
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