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Engenheiro formados no Brasil x no Mundo

Ranking dos 10 países que mais formam engenheiros*
1. Rússia, 454.436
2. China, 420.387

3. Estados Unidos, 237.826
4. Irã, 233.695

5. Índia, 220.108
6. Japão, 168.214

7. Coreia do Sul, 147.858
8. Indonésia, 140.169
9. Ucrânia, 130.391
10. México, 113.944

*Com base em dados de 2015

O QUE

TEMOS?
Registrados no Conselho Federal de

Engenharia e Agronomia – CONFEA eram 
 931.838 mil engenheiros até julho de 2020
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 Os investimentos do governo se concentram já há muito tempo em ciência e

educação. A prioridade é manter pesquisas relevantes no setor industrial,
responsável por cerca de 20% do PIB do país.

Como Singapura determina onde investir?
Manter o foco

o governo e o setor produtivo trabalham constantemente para definir onde
investir

Todos os anos fazemos mais de 1 000 projetos — 55% são com
multinacionais, 38% com pequenas e médias empresas de outros países e

7% com empresas locais.”,
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 No BRASIL, a edição de 2020 do prêmio Executivo de Valor, do jornal Valor
Econômico, premiou 23 gestores em reconhecimento por suas habilidades com

gestão e liderança, entre eles:
 11 são engenheiros, 

7 são administradores,
 3 formados em economia e 

2 em outras áreas.

34 dos 100 melhores CEOs do mundo tinham formação em engenharia,
segundo a lista da Harvard Business Review de 2018



que FUTURO
FAREMOS?

O foco central passa pelo DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
Nesse sentido as inovações devem assegurar cada vez mais que as obras de

engenharia diminuam o impacto e se integrem ao ambiente.
Para isso as ações profissionais e as políticas públicas devem focar as questões

Energética, Ambiental e de Gestão

ENERGIA - as inovações devem ir na direção da otimização no uso da energia e
na ampliação de novas fontes de energias de menor impacto ambiental



que FUTURO
FAREMOS?

AMBIENTE - foco em inovações que diminuam o impacto ambiental das obras de
engenharia e que contribuam para a sua preservação, especialmente a água

(tratamento, reuso, despoluição, economia, saneamento…)

GOVERNANÇA - as engenharias podem inovar em sistemas que contribuam para ampliar
a participação das pessoas em todos os âmbitos da vida organizacional e publica.

Também, contribuir para aumentar a transparência na gestão de empresas
(compliance) e políticas públicas
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o Brasil necessita vencer o impasse a que está submetido na 
geração de pesquisa tecnológica, e com esta promover o desenvolvimento econômico

 
Passa pela transformação digital e pela educação.

Por estarmos numa cultura de união com metas claras para seguirmos.
 

Metas da nossa empresa, da organização,
da nossa cidade, estado e pais!



Marcus von borstel 
@marcusvonborstel
gratidão

engenheiros, a grande
diferença está com vocês!


