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 A aSSociação doS EngEnhEiRoS E aRquiTEToS dE METRô 

Com 29 anos de atuação representando os profissionais metroferroviários 

que atuam nas operadoras de transporte de público e de carga sobre trilhos, 

profissionais da indústria e da área acadêmica.

Tem a missão de difundir o conhecimento e incentivar ações que promovam 

a pesquisa e a capacitação desses trabalhadores.
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contexto em que a aeamesp está inserido

Instrumento de integração 
nacional e estadual da 
engenharia, proporcionando 
aos engenheiros e arquitetos de 
empresas públicas e privadas, 
estudantes, educadores, 
acompanhar e se integrar na 
evolução da engenharia no Brasil

democracia  
e representatividade
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Profissionais das 
operadoras de 
transporte sobre trilhos, 
da indústria e do setor 
acadêmico

Engenharia/Transporte/Trilhos/Entidades

democracia  
e representatividade
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A Diagrama foi fundada em 1996 e é uma 
empresa de comunicação especializada 
em marketing e comunicação corporativa, 
com forte atuação junto a entidades 
representativas.

Tem experiência e dispõe de ferramentas 
para que as entidades tenham canais de 
comunicação efetivos com os associados, 
o mercado e a sociedade.

Profissionais experientes nas áreas de 
marketing, tecnologia e produção de 
conteúdo que podem contribuir para 
o planejamento de comunicação da 
aeamesp.

Sobre a diagrama
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contexto em que a diagrama está inserido

Imagem institucional, 
divulgação e promoçao 
de tecnologias, 
produtos e serviços, 
relacionamento com a 
imprensa, etc.

comunicação/institucional/Engenharia/Entidades

Como uma empresa 
de comunicação 
pode contribuir para 
a engenharia
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aeameSp
interlocutoreS

Comunicação  
aeamesp / interlocutores

usuários do  
do transporte 
sobre trilhos

associados e  
não associados

operadoras, indústria, 
universidades, 
entidades parceiras
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 Promove 
intercâmbio de 
conhecimento 
com parceiros 
internacionais

 Organiza eventos 
para difusão de 
conhecimento

 Diálogo com setor 
acadêmico para 
oferta de cursos 
de engenharia 

metroferroviária

 Ações que visem 
a valorização do 

profissional e  forneceça 
orientações de carreira 
nos setores público e 

privado Diálogo com a 
indústria e entidades 

parceiras para  
conhecer o mercado 
e as necessidades em 
relação ao profissional 

metroferroviário

aeameSp

Ferramenta 
de interface

Estratégia de Comunicação  
ações para  
divulgação aos  
interlocutes.
Motivos para elaborar
o Relatório
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conceito de visão sistêmica aplicado ao profissional da 

Engenharia e arquitetura.  

Extraído do portal Engenharia compartilhada.  

Eng. Remo cimino e Eng. Roberto José falcão Bauer

Ponto de partida  
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visão Sistêmica / definição

 

O sistema é um conjunto de partes interagentes e interdependentes que, 

conjuntamente, formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam 

determinada função.

Compreender o contexto global que o trabalho está inserido.

visão  
Sistêmica

fonte:
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visão Sistêmica de País

Regime democrático

homogeneização das ações nas áreas

Federal

Estadual

Municipal

desenvolvimento Sustentável

Tecnologia

Meio ambiente

Justiça social

Planejamento  
Estratégico  

de País

visão  
Sistêmica

oportunidades  
que o país tem  
para a engenharia

fonte:
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formação acadêmica moderna e experiência do trabalho

 
No seminário Reconstruindo a Engenharia Brasileira, que aconteceu em 2007, no Instituto de 
Engenharia, em São Paulo, constatou-se que:
A formação do engenheiro e do arquiteto, desde a academia, deverá estar centrada mais na 
constituição de competências, habilidades e disposições de condutas, que na quantidade de 
informação.

Isto significa que o engenheiro:
•	 Aprende a aprender, a pensar, a relacionar o conhecimento com dados da experiência cotidiana, 

a dar significado ao aprendido;
•	 Deve ter conhecimento multidisciplinar;
•	 Aprende a fazer a ponte entre a teoria e a prática, além de fundamentar a crítica e argumentar 

com base em fatos;
•	 Precisa trabalhar a realidade do cotidiano;
•	 No seu local de trabalho deve formalizar seus próprios CASEs, que ajudam na evolução do 

aprendizado.

visão  
Sistêmica

fonte:
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Ter a visão sistêmica de um problema  
e saber usar na tomada de decisão:

•	 a intuição;

•	 a sensibilidade;

•	 a emoção;

•	 o conhecimento em favor da razão;

•	 a análise atenta de cada detalhe.

A aplicação do conceito de visão sistêmica consiste na capacidade de entender, implementar 
e demonstrar o comprometimento na compreensão do todo a partir de uma análise global 
das partes e da interação entre estas.
Analisar o ambiente como um todo, ou seja, o conjunto de forças que possam ter alguma in-
fluência sobre o funcionamento da organização.
O conhecimento mais profundo da dinâmica da organização permite ações mais efetivas, não 
só as de curto prazo, mas principalmente as de médio e longo prazo.

visão  
Sistêmica

fonte:
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aplicação da visão sistêmica num contexto de país
•	 Consolidação da democracia, estado de direito e a lei como razão de conduta;
•	 Trabalho como centro da cidadania;
•	 Adoção de modelo de parceria nas relações do Brasil com os demais países no novo patamar 

de globalização;
•	 As oscilações econômicas positivas ou negativas de curto, médio e longo prazo; consideran-

do-se as crises que possam envolver e conturbar as conquistas;
•	 As oscilações entre a estagnação, o crescimento e o desenvolvimento;
•	 Busca de princípios de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade;
•	 Gestão de recursos hídricos;
•	 Gestão climática da atmosfera, incluindo a garantia da qualidade do ar;
•	 Condições de dar um salto de qualidade na educação;
•	 O desenvolvimento tecnológico e a inovação;
•	 Saúde;
•	 A elevação da produtividade global e do país;
•	 Redução desigualdade social

visão  
Sistêmica

fonte:
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dentro do conceito de visão sistêmica,  
ter sempre em mente nas tomadas de decisão

•	 Ampliar o investimento que incorpora novas tecnologias;
•	 Expandir a presença de empresas brasileiras nos mercados externos;
•	 Fortalecer a capacidade de inovação das empresas;
•	 Aprofundar a diversificação da estrutura industrial, na direção de setores intensivos em 

engenharia e conhecimento;
•	 Reduzir os hiatos de produtividade com relação às melhores práticas internacionais;
•	 Manter o segmento de micro e pequenas empresas pujante para a geração de empregos;
•	 Fortalecer a capacitação da força de trabalho brasileira;
•	 A redução da desigualdade entre as regiões;
•	 Procurar conferir a cada macrorregião o modelo mais adequado, que possa reduzir a 

desigualdade social, e não implantar simplesmente modelos de outras regiões do país. 

visão  
Sistêmica

fonte:
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cultura empresarial

•	 Estatais; 

•	 Públicas; 

•	 Economia mista;

•	 Privada;

•	 Entre outras modalidades.

A cultura da empresa pública ou privada não é a soma da cultura de mercado (população) em 

que ela atua, mas sim um produto importante da história empresarial e social interligada a sua 

missão, visão, estratégias e modelo de gestão em que ela atua

visão  
Sistêmica

fonte:
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43AEAMESP 2018

Metro-ferroviário 4.0
CADA VEZ MAIS É IMPORTANTE TER VISÃO SISTÊMICA

43%

22%

13%

14%

8%

Planejando o futuro

competências

Modelagem e interdependência por processos de trabalho

Sincronismo organizacional

Planejamento estratégico e plano de negócios

Empreendedorismo Público - gestão de projetos

indicadores de desempenho

agências reguladoras e concessões

qualidade, meio ambiente, tecnologia e controle tecnológico

Parcerias Público-Privadas

Meio ambiente, legislação e requisitos

operação de projetos

gestão ambiental

licitações, pregão e leilão

Projetos de arquitetura e engenharia - gestão de projetos

auditoria

Empreendedimentos Privados e gestão de projetos

construção, montagem e instalação

Planejamento para construir

Empreendimentos imobiliários

43AEAMESP 2018

Metro-ferroviário 4.0
CADA VEZ MAIS É IMPORTANTE TER VISÃO SISTÊMICA

Planejando o futuro

visão  
Sistêmica

fonte:



Relatório Especial Profissional Metroferroviário

Perfil do profissional 
metroferroviário. 

o que o mercado precisa.
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Profissional 
Metroferroviário  
na rede sistêmica  
da engenharia

43AEAMESP 2018

Metro-ferroviário 4.0
CADA VEZ MAIS É IMPORTANTE TER VISÃO SISTÊMICA

43%

22%

13%

14%

8%

Planejando o futuro
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formação acadêmica do 
profissional.

capacitação em cursos 
extracurriculares

investimento (tempo x $) que 
a empresa faz para transmitir a 
cultura empresarial

o que o profissional precisa fazer 
para investir em sua carreira de 
acordo com os contratantes

Cultura Empresarial

43AEAMESP 2018

Metro-ferroviário 4.0
CADA VEZ MAIS É IMPORTANTE TER VISÃO SISTÊMICA

43%

22%

13%

14%

8%

Planejando o futuro

Automação
IoT

IAGlobalização

Papel das  
Universidades

Política
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a aemesp, apresenta o Relatório Especial - 

Profissional Metroferroviário.

o relatório será uma ferramenta de informações 

para os profissionais apresentando síntese das 

entrevistas com representantes das operadoras, 

indústria e universidades.
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Estatísticas e conclusões.
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a realização do 

Relatório é o início 

de um trabalho da 

aeamesp visando 

expandir a oferta de 

conhecimento aos 

seus associados.

a parceria 

aeamesp e 

diagrama é para 

a realização do 

Relatório.  

coordenação, 

pesquisa e edição.

a viabilização 

financeira será 

a partir da 

comercialização 

de espaços para 

mensagens 

publicitárias.



Relatório Especial Profissional Metroferroviário

Relatório Especial 
Profissional  
Metroferroviário

apoio institucional

Realização
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convite para que todos associem-se a aeamesp
www.aeamesp.org.br

Sobre visão sistêmica, acessar:
www.engenhariacompartilhada.com.br 
biblioteca / conceito / visão sistêmica

Mais detalhes sobre o relatório:
www.diagramacomunicacao.com.br/aeamesp

Miguel de oliveira
miguel@diagramaestudio.com.br

Comunicação Social.  
Diretor da Diagrama Comunicação.

Diretor do Engenharia Compartilhada Portal e Editora
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obrigado pela atenção!


