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Parte importante da história da engenharia de produção no Brasil é 

contada através da produção científica publicada nos anais do 

ENEGEP. Esse evento surgiu como o resultado do esforço 

empreendido para reunir os envolvidos com a área no paíss, num 

período em que existiam incertezas quanto ao perfil e papel do 

engenheiro de produção, pouca integração entre os acadêmicos e 

profissionais da área e inadequação de currículos, ao mesmo tempo 

em que ocorria um crescimento na quantidade de cursos. Quais eram 

as perspectivas e aspirações dos acadêmicos colaboradores nos anais 

do 1º ENEGEP? Como estas perspectivas mudaram ou foram 

consolidadas nos últimos anos? Quais são as preocupações atuais em 

termos de atuação profissional e perfil? Refletir sobre essas questões é 

uma forma de recuperar a história e compreender os caminhos 

empreendidos para a definição do papel desses profissionais na 

sociedade. Esta pesquisa teve como objetivo responder a essas 

questões, identificando as mudanças ocorridas no contexto acadêmico 

da área de engenharia de produção, por meio de uma análise de 

conteúdo dos anais do 1º ENEGEP, e confrontação ao conteúdo de 

trabalhos publicados nos últimos dez anos em anais do ENEGEP (2001 

a 2011) no que concerne aos temas perfil e papel do engenheiro de 

produção. Como resultado principal, verificou-se que há um evidente 

desbalanceamento nas discussões técnicas desses temas frente às 

implicações para o ensino e para a atuação profissional. 
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1. Introdução 

Parte importante da história da engenharia de produção no Brasil é contada através da 

produção científica publicada nos anais do ENEGEP. Este evento tornou-se o mais 

representativo e conhecido nacionalmente, mantendo-se até hoje como o principal encontro da 

comunidade de engenharia de produção do país. O ENEGEP teve sua primeira edição no ano 

de 1981, sob a denominação de Encontro Nacional de Ensino de Graduação de Engenharia de 

Produção. Surgiu com o propósito de trocar experiências acadêmicas na graduação, como 

métodos de aulas, laboratórios, textos, entre outras, já que a bibliografia disponível era 

basicamente americana de industrial engineering, para propor melhorias no desenvolvimento 

da engenharia de produção brasileira. 

O evento representou um marco para a engenharia de produção no país, sendo o resultado do 

esforço empreendido para reunir os envolvidos com a área, professores, alunos e 

profissionais. Sua organização ocorreu, aproximadamente, uma década após o surgimento dos 

primeiros cursos, consequentemente, poucas turmas haviam sido formadas e uma parcela 

significativa do corpo docente não possuía experiência na formação de engenheiros de 

produção. Havia, portanto, incertezas quanto ao perfil do engenheiro de produção, pouca 

integração entre os acadêmicos e profissionais da área e inadequação de currículos (SIMONI, 

1981), ao mesmo tempo em que ocorria um crescimento na quantidade de cursos (LEME, 

1983).  

Quais eram as perspectivas e aspirações dos acadêmicos colaboradores nos anais do 1º 

ENEGEP? Como estas perspectivas mudaram ou foram consolidadas nos últimos anos? Quais 

são as preocupações atuais em termos de atuação profissional e perfil? Refletir sobre essas 

questões é uma forma de recuperar a história da engenharia de produção no Brasil, 

compreender os caminhos empreendidos, ao longo dos anos, para a definição do papel desses 

profissionais na sociedade, e refletir criticamente sobre o seu futuro. Esta pesquisa teve como 

objetivo responder a essas questões, identificando as mudanças ocorridas no contexto 

acadêmico da área de engenharia de produção, por meio de uma análise de conteúdo dos anais 

do 1º ENEGEP (1981), e confrontação ao conteúdo de trabalhos publicados nos últimos dez 

anos em anais do ENEGEP (2001 a 2011) no que concerne aos seguintes temas: perfil e papel 

do engenheiro de produção. 

 

2. Apresentação e evolução do ENEGEP 

O evento, denominado Encontro Nacional de Ensino de Graduação de Engenharia de 

Produção, foi concebido para integrar, e tornar mais articulado e influente o corpo de 

envolvidos com a engenharia de produção (SIMONI, 1981), acadêmicos ou profissionais, de 

modo a compreender e discutir a situação da engenharia de produção, num momento 

caracterizado pelo crescimento na quantidade de cursos na área (LEME, 1983). Esse 

crescimento ocorreu devido à demanda industrial, e foi impulsionado pelas Resoluções 48/76 

e 10/77, que estabelecerem as áreas de habilitação e currículo mínimo da engenharia de 

produção (ABEPRO, 2012). Assim, na década de 1970 surgiram 10 novos cursos, totalizando 

16 cursos no início da década de 1980 (em 1981 havia um corpo discente de 2.775 

estudantes), de engenharia de produção como habilitação (DANNA, 1981). Tais cursos foram 
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ofertados, sobretudo, na região sudeste, por instituições como UFRJ, UFMG, EESC/USP, 

UFSCar. 

O 1º ENEGEP ocorreu no Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade de São Carlos, 

UFSCar, em maio de 1981. Na ocasião, foram discutidos temas relacionados à área de 

educação em engenharia de produção. Mas, nos 30 anos de realização deste evento, muita 

coisa mudou. Em 1983, o evento alterou a denominação para Encontro Nacional de 

Engenharia de Produção, estendendo seu escopo para incluir as problemáticas da pós-

graduação, pesquisa e aumentar a participação de empresas (CAMAROTTO; MATTOS; 

RODRIGUES, 1991). Ademais, o evento passou a ser constituído por uma variedade de áreas, 

além da área de educação em engenharia de produção, cresceu o número de participantes, 

trabalhos publicados e a representatividade nacional. Estima-se que 2.500 pessoas 

participarão da edição de 2012 do ENEGEP, em contraposição aos 114 participantes da 1ª 

edição. Entre os quais, vinculados a universidades e faculdades de 26 unidades federativas e, 

participantes de países como EUA, China, Inglaterra, entre outros (ABEPRO, 2012). Assim, o 

evento vem se consolidando, tornando-se uma referência para os envolvidos com a área no 

Brasil.  

 

3. Etapas da pesquisa 

O trabalho foi executado em seis etapas, descritas a seguir: 

Na primeira etapa, foram lidos os anais do 1º ENEGEP, em especial os 19 artigos, 

classificados como “contribuições aos temas oficiais”, e os textos de “conclusões dos grupos 

de trabalho”. A partir dessa leitura, foram identificados os principais temas abordados, na 

segunda etapa, sendo os seguintes: formação do engenheiro de produção, que inclui currículo, 

disciplinas, bibliografia e métodos de ensino; perfil do engenheiro de produção; e papel do 

engenheiro de produção, que remete aos termos objeto de trabalho, campo de atuação e 

atuação profissional. Na terceira etapa, foram selecionados os temas a serem estudados, ou 

seja: perfil e papel do engenheiro de produção. Fez-se uma releitura dos artigos que 

abordavam esses temas. Foram, portanto, relidos 10 dos 19 artigos. 

Na quarta etapa, foram pesquisados trabalhos, publicados nos últimos anos (2001 a 2011), que 

abordassem os temas selecionados na terceira etapa. Para isso, fez-se pesquisa nas bases de 

artigos do ENEGEP, utilizando-se, para a busca de artigos sobre o tema perfil, as palavras-

chave: “perfil”, “habilidade(s)”, “competência(s)”, e “atribuições”; e, para a busca de artigos 

sobre o tema papel do engenheiro de produção: “papel”, “objeto de trabalho”, “atuação 

profissional”, e “campo de atuação”. Associando-se o termo “engenheiro de produção”, para 

ambas as pesquisas. A busca permitiu que 11 trabalhos fossem encontrados, lidos e 

sintetizados. Na quinta etapa foi realizada uma confrontação entre as perspectivas 

apresentadas no 1º ENEGEP e as perspectivas mostradas nos trabalhos mais recentes, quanto 

aos temas objetos de estudo. Por fim, na sexta etapa, todas as análises foram sumarizadas. 

 

4. Perfil e papel do engenheiro de produção 

4.1. Perspectivas do 1º ENEGEP 

Relativamente ao perfil do engenheiro de produção, Pierucci, Rabello Filho e Silva (1981) 

consideravam que o engenheiro de produção deveria possuir uma visão crítica, social e 
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política, com uma percepção que rompesse as fronteiras da organização. Alves Filho (1981) 

considerava que, além da capacidade de análise crítica, o perfil do engenheiro de produção 

deveria ser constituído pela compreensão dos conhecimentos básicos técnicos. O autor 

adicionava que a formação superficial nas áreas que tratavam do papel do engenheiro da 

sociedade, da evolução da engenharia de produção, e outras, contribuíam para que o 

engenheiro de produção tivesse uma visão crítica reduzida. 

Pierucci, Rabello Filho e Silva (1981), também, apresentavam que o engenheiro de produção 

deveria estar apto a resolver problemas e auxiliar na tomada de decisões em um nível mais 

estratégico que operacional, i.e., deveria possuir um perfil que permitisse influir nas decisões 

dentro das organizações, entendendo as implicações de tais decisões. Ademais, esses autores 

salientavam que o engenheiro de produção deveria estar atento à realidade do próprio país, 

para que as suas soluções fossem adequadas às condições do contexto brasileiro. 

De acordo com Fleury (1981) e Alves Filho (1981), o fato da engenharia de produção não ser 

considerada uma grande área, na época, e sim uma habilitação das engenharias clássicas, 

promovia no engenheiro de produção um perfil voltado às especialidades das áreas nas quais 

se originava. Isso ocasionaria uma indefinição no perfil, ou seja, um questionamento das 

atribuições do engenheiro de produção para desempenhar o seu papel intrínseco, que Fleury 

(1981) e Pierucci, Rabello Filho e Silva (1981) reforçavam como sendo a capacidade de 

integrar as diversas áreas envolvidas com o desenvolvimento tecnológico. Nesse sentido, o 

engenheiro de produção deveria ser capaz de se apropriar das condições providas pelo 

desenvolvimento tecnológico, i.e., equipamentos e sistemas de organização, administração e 

controle existentes nas empresas, para, através do desenvolvimento científico obtido com 

esses recursos, fornecer conteúdo útil ao desenvolvimento das empresas (MENEZES; 

PASSERI, 1981).  

Por fim, os autores Menezes e Passeri (1981) consideravam que o engenheiro de produção 

deveria ser capaz de proporcionar bem-estar à comunidade, ou seja, melhorar as condições de 

vida dos usuários de suas soluções técnicas (CAMAROTTO; MUROLO FILHO, 1981). 

Relativamente ao papel do engenheiro de produção, Pierucci, Rabello Filho e Silva (1981) 

discutiam seu caráter limitado às tarefas administrativas internas determinadas pelas 

empresas, definindo, sobretudo, métodos de transformação para os processos produtivos, com 

reduzido poder de decisão. Por outro lado, Camarotto et al. (1981) apresentavam um visão 

mais humanista, e caracterizavam o engenheiro de produção como um profissional voltado 

para os processos de trabalho, com enfoque nas relações entre as pessoas e o trabalho. Em 

adição, os autores declaravam que a atuação profissional do engenheiro de produção ocorria 

“no nível de projetos, operação e manutenção de processos de trabalho, através da criação, 

utilização, e/ou desuso de soluções técnicas”. 

Para Costa (1981), o papel do engenheiro de produção possuía uma estreita relação com os 

fatores humanos e processos produtivos, corroborando Camarotto et al. (1981). Além disso, 

Costa (1981) apresentava três principais tendências a serem enfocadas pela engenharia de 

produção, em síntese: como uma engenharia de métodos, que aplica métodos e instrumental; 

como integradora entre os conhecimentos de engenharia e administrativo-econômicos; e, 

como detentora de papel próprio que trata da “análise e projeto de sistemas integrados de 

homens, materiais, equipamento e ambiente”.     

Costa (1981) propunha questões, como a definição de um objetivo central para o trabalho do 

engenheiro de produção, num momento em que havia pouca definição de seu objeto de 
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trabalho, conforme destacou Rabello Filho (1981). Outros pontos destacados por Costa (1981) 

foram: a participação do engenheiro de produção em empresas de serviços, em empresas de 

médio e pequeno porte, e no âmbito regional. Camarotto e Murolo (1981) preocupavam-se, 

também, com os novos papéis do engenheiro de produção na sociedade, não exclusivamente 

industriais, mas atingindo o setor agrícola, de serviços públicos, e comunidade, por exemplo.  

No que concerne à participação do engenheiro de produção na comunidade, Menezes e 

Passeri (1981), consideravam que a engenharia de produção deveria ter um papel no projeto, 

implantação e controle dos sistemas visando melhorar a qualidade de vida da comunidade, 

considerando-se as especificidades regionais. 

Para Menezes e Passeri (1981), o engenheiro de produção deveria, também, atuar no 

desenvolvimento científico, através da realização de pesquisas em universidades que 

atendessem às necessidades das organizações, e no desenvolvimento tecnológico realizado e 

amparado pelos recursos tecnológicos das organizações. Apesar do potencial para contribuir 

no desenvolvimento tecnológico, Truzzi (1981) referia que, em países como o Brasil, 

empresas multinacionais instaladas no país, desenvolviam grande parte das inovações em 

sedes externas, resguardando esse conhecimento, o que reduzia a participação do engenheiro 

de produção nesse desenvolvimento tecnológico do país. 

Como se pode perceber nas proposições acerca do papel do engenheiro de produção, não há 

um consenso entre os autores, conforme identificado nas discussões do grupo de trabalho 

sobre o “objeto de trabalho da engenharia de produção” (ENEGEP, 1981). Para Pierucci, 

Rabello Filho e Silva (1981), isso ocorria pela inexistência de uma definição clara do papel do 

engenheiro de produção. 

4.2. Perspectivas atuais sobre os temas em bases do ENEGEP (2001 a 2011) 

Relativamente ao tema perfil do engenheiro de produção, foram encontrados sete trabalhos: 

Faria (2004) apresenta o perfil do engenheiro de produção a partir da análise de 8 currículos 

de cursos de engenharia de produção do país. A autora conclui que esse perfil é moldado pelas 

demandas do mercado profissional, legislações pertinentes e, em especial, pelo projeto 

político pedagógico de curso, estando sujeito, sobretudo, ao dinamismo do mercado e das 

empresas. Para Faria (2004), o perfil deve estar fundamentado em conteúdos, habilidades, 

valores éticos e administração emocional. Por outro lado, Dutra, Barros Filho e Nascimento 

(2006) abordam a construção do perfil do engenheiro de produção sob uma perspectiva de 

ensino associado à pesquisa, aplicada na instituição UNISUL/SC, que propõe tornar o aluno 

um agente “ativo, produtivo, reconstrutivo, dialógico, crítico e criativo” (CHIARELLO, 2001 

apud DUTRA; BARROS FILHO; NASCIMENTO, 2006). De acordo com os autores, essa 

abordagem pretende contribuir para a formação de um engenheiro de produção com perfil 

crítico, empreendedor, curioso, contextualizador, e reflexivo. 

Pasa e Santos (2001) propõem um perfil para o engenheiro de produção, para os anos 2000, 

constituído por três habilidades fundamentais: habilidade técnica; habilidade teórico-

conceitual; e, habilidade empreendedora. Os autores se baseiam num levantamento feito em 

empresas do Vale do Taquari/RS, bem como em um estudo na oferta de disciplinas de uma 

universidade local (UNIVASP) para defender essa proposta. Esse trabalho é complementado 

por Santos, Pilatti e Vlastuin (2005), que verificam em 21 instituições de ensino, através das 

disciplinas ofertadas e atividades de práticas gerenciais, como participação em empresas 

juniores, a capacidade de construir a habilidade empreendedora pelas instituições. 
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Borchardt et al. (2007) e Piratelli et al. (2009), considerando o perfil do engenheiro de 

produção estabelecido no Conselho Nacional de Educação, Resolução CNE/CES de 11 de 

março de 2002, identificam, em um levantamento aplicado a empresas dos estados do Rio 

Grande do Sul e São Paulo, respectivamente, quais competências/habilidades poderiam ser 

consideradas mais importantes pelas empresas. Magalhães et al. (2008), assim como 

Borchardt et al. (2007) e Piratelli et al. (2009), não apresentam uma nova proposta de perfil 

para o engenheiro de produção, mas, trabalham na reunião das competências já estipuladas em 

documentos de projetos pedagógicos, relatórios de avaliação dos cursos, na CNE/CES de 11 

de março de 2002. Assim, Magalhães et al. (2008) categorizam as competências do 

engenheiro de produção em 20 tipos: gestão de desenvolvimento de 

produtos/serviços/processos; gestão de projetos; gestão de melhoria contínua; 

sustentabilidade; responsabilidade social; modelagem; gestão da qualidade; gestão estratégica; 

gestão da tecnologia da informação; resolução de problemas; gestão de produtos/processos; 

comunicação; trabalho em equipe; ética profissional; autoaprendizagem; liderança; iniciativa; 

criatividade; multidisciplinaridade; e empreendedorismo. 

Relativamente ao papel do engenheiro de produção, foram encontrados quatro trabalhos: 

Nigro (2003) discute as transformações ocorridas no papel do engenheiro de produção na 

sociedade brasileira, num momento em que as indústrias têm reduzido os postos de trabalho 

para engenheiros, e o setor de serviços tem ampliando as vagas para esses profissionais, de 

acordo com dados do Relatório Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e 

Emprego citado. Para Nigro (2003), o engenheiro de produção deve acompanhar essa 

tendência, adquirindo conhecimentos que o permitam atuar em organizações de serviço e 

comércio, e identificando maneiras de aplicar seus conhecimentos em engenharia de produção 

para suprir novas demandas de trabalho nas organizações. Mas, como se percebe em Nigro e 

Valente (2008), esse contexto viria a mudar, sendo bastante dinâmico, com uma nova 

sobreposição da indústria em relação ao setor de serviços, de acordo com dados do ano de 

2006. Isso mostra o quão dinâmico o papel do engenheiro de produção deve ser para se 

adequar às necessidades do meio. 

Costa et al. (2006) citam a necessidade de se desenvolver ações sociais, vinculadas ao 

controle do processo produtivo, para que se possa reduzir impactos ambientais inerentes às 

atividades produtivas. Os autores afirmam que há poucos estudos teóricos e práticos sobre o 

papel da engenharia de produção atuando para a promoção da responsabilidade social. Mas 

identificam como uma oportunidade para a engenharia de produção, já que o engenheiro de 

produção, a partir de uma visão sistêmica da organização, deve estar atento aos impactos que 

determinadas partes da organização podem ocasionar em outras partes do sistema, interna ou 

externamente. 

Por fim, Victer et al. (2005) sugerem o papel do engenheiro de produção não restrito ao 

ambiente industrial, mas numa perspectiva mais autônoma, considerando a sua participação 

na consecução de novos empreendimentos, pequenas e médias empresas. 

 

5. Considerações finais 

Os principais resultados obtidos da confrontação das perspectivas apresentadas no 1º 

ENEGEP com as de trabalhos dos últimos 10 anos foram, para o caso do tema “perfil do 

engenheiro de produção”: os trabalhos atuais são aplicados e pretendem apresentar um perfil 



 

XXXII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social: As Contribuições da Engenharia de Produção 

Bento Gonçalves, RS, Brasil, 15 a 18 de outubro de 2012. 
 

 

 

 

 

 
 

7 

bem definido, baseado em estruturas curriculares, que já estão consolidadas, e nas 

necessidades de mercado. Autores atuais referem que o perfil é dinâmico, devendo ser 

moldado conforme as condições de contexto econômico, social, regional, e tipos de empresas. 

Uma novidade é o aspecto empreendedor como um componente do perfil do engenheiro de 

produção, sendo que, em muitos casos, esse perfil é desenvolvido por disciplinas nas 

universidades. Verifica-se, no entanto, que nos trabalhos atuais o perfil estipulado pela 

CNE/CES de 11/03/2002, tem sido usado como referência padrão. Esse padrão considera as 

várias questões propostas no 1º. ENEGEP, como visão crítica, criativa, considerando os 

aspectos políticos, econômicos e sociais. Adiciona, porém, questões que não faziam parte da 

pauta de discussões nos anos 80, como a habilidade empreendedora e preocupação com os 

impactos ambientais. 

Para o caso do tema “papel do engenheiro de produção”, é notória a existência de poucos 

estudos sobre o tema desenvolvidos nos últimos anos. Uma explicação é a atuação e 

importância que associações como a ABEPRO, conseguiram ter ao realizar a aspiração 

(presente no primeiro ENEGEP) de consolidar, difundir e tornar hegemônica a definição do 

papel do engenheiro de produção no Brasil. Isso é evidente até em trabalhos que propõem 

mudanças na percepção do papel do engenheiro de produção na sociedade. Eles o fazem com 

indicações pontuais e mais a título de extensão dos papeis consolidados. Por exemplo, Nigro 

(2003) e Nigro e Valente (2008) referem que o papel do engenheiro de produção deve ser 

ampliado além do setor industrial e de comércio, sem perder as qualidades do papel 

considerado tradicional do engenheiro de produção.  

Finalmente, com relação à evolução do nível de importância que os temas abordados no 1º 

ENEGEP foram tendo ao longo da última década, percebe-se uma diminuição da atenção aos 

temas originais. Uma das razões pode ser o fato de a engenharia de produção estar mais 

consolidada no Brasil, com o estabelecimento de diversos pilares de sustentação como, 

definição como grande área, definição das diretrizes curriculares, incluindo a definição de 

habilidades e competências etc. Isso é claramente um benefício à comunidade e uma 

concretização de anseios expressos na primeira versão do evento, entretanto, esse fato merece 

atenção. A falta de novas discussões e estudos sobre o perfil e o papel do engenheiro de 

produção é também um sinal de alerta. Nesta primeira década dos anos 2000 estamos vivendo 

o amadurecimento da economia digital. Há mudanças significativas no ambiente: a introdução 

em larga escala da automação; as novas formas de distribuição de produtos; o trabalho em 

home office e serviços por redes sociais; a concretização dos arranjos em redes de pequenas 

empresas e várias outras mudanças significativas, todas elas, inclusive, estudadas amplamente 

nas pesquisas sobre engenharia de produção. Será que a comunidade está refletindo sobre o 

impacto dessas mudanças no perfil e no papel do engenheiro de produção? Julgando pelos 

resultados da análise realizada, parece que não. Há um evidente desbalanceamento nas 

discussões técnicas destes aspectos frente às implicações para o ensino e para a atuação 

profissional. 
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