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Editorial 

Com o objetivo de potencializar a aprendizagem e o 

aperfeiçoamento contínuo dos discentes, a realização e 

participação em atividades extracurriculares que favoreçam a 

formação acadêmica global, o crescimento pessoal e o 

desenvolvimento da sociedade dos discentes do Centro de 

Engenharia da Mobilidade da Universidade Federal de Santa 

Catarina, divulgamos este Segundo Boletim Informativo do 

Programa de Educação Tutorial do CEM. 

O PET é um programa que busca a integração discente – 

docente – instituição – sociedade visando corroborar na 

implantação, desenvolvimento e melhoria do CEM, por meio 

de atividades de ensino, pesquisa e extensão. É um Programa 

que propicia a produção e disseminação de conhecimentos 

relativos à engenharia da mobilidade, através da  realização 

de uma série de atividades práticas. 

Neste sentido, deve haver uma constante preocupação 

dos discentes em buscar adquirir novos conhecimentos, 

disseminar os seus conhecimentos para os seus pares e, 

principalmente, aproveitar as oportunidades das diferentes 

iniciativas que surgem. 

Convidamos a todos a ler e colaborar com este boletim. 

“As oportunidades estão lá fora, coloque a 
mochila nas costas, se for pra dar certo, é agora. Um dia 
alguém me disse que eu não era um rei, por um segundo 
eu quase acreditei.” Projota 
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Copinaval 

Participação da XXI Copinaval 

Texto elaborado pelos Bolsistas Geovana Giardelo Folle e                      
Guilherme Vítor Wendhausen Rothbarth 

Entre os dias 27 e 30 de setembro de 2011 participaram da XXI Copinaval, dez 
alunos do curso de Engenharia da Mobilidade, na cidade de Buenos Aires, Argentina, 
acompanhados pelo Diretor Geral da UFSC Joinville, Professor Doutor Acires Dias. 

O Copinaval é o Congresso Pan-americano de Engenharia Naval, Transporte 
Marítimo e Engenharia Portuária, e é promovido pelo Instituto Pan-americano de 
Engenharia Naval – IPEN. O Congresso reúne pessoas e organizações vinculadas a 
Engenharia Naval, como estaleiros de construção e reparo, companhias de navegação, 
terminais portuários, empresas pesqueiras, universidade e centros de pesquisa, 
autoridades do setor, sociedades de classificação, fabricantes de equipamentos e 
sistemas navais, além daqueles que desejam participar do conhecimento e das novas 
tecnologias aplicadas à Indústria Naval e no comércio global por água. 

No congresso foram realizadas palestras técnicas, seminários, simpósios, mesas 
redondas e expositores. O principal objetivo foi difundir ideias, pensar em novos projetos 
e conhecer os existentes. Além disso, o ambiente proporcionou estabelecer contatos 
com colegas do curso de Engenharia Naval, conhecer professores e representantes da 
marinha brasileira, além do contato com profissionais estrangeiros. 

O principal objetivo dos alunos com a viagem foi presenciar a atual fase da 
indústria naval pan-americana e conhecer o futuro mercado de trabalho, universidades. 
O Congresso pôde proporcionar esse ambiente. Além disso, os alunos fizeram um city-
tour em uma das cidades mais visitadas da América do Sul. 

O professor Acires apresentou dois trabalhos: um sobre a implantação do CEM e 
outro da área de construção naval. 

Por fim, fica com essa 
experiência, a recomendação para que 
outros alunos do CEM participem de 
congressos e viagens estudantis, pois 
sempre acrescentam conhecimentos, 
além de serem pontos positivos para uma 
análise curricular.  

Alunos do CEM e Profº Acires Dias na XXI 
Copinaval. 
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Divulgando conhecimentos 
Semanalmente os integrantes do PET realizam apresentações internas 
relacionadas a assuntos diversos. Nesta edição publicaremos um resumo 
destas apresentações. 

Conceito geral sobre crises financeiras 

Apresentação e texto elaborado pelo Bolsista Felipe Marin 

Para conhecer sobre crises econômicas é necessário primeiramente entender o 
que é economia. Economia é uma atividade que consiste na produção, distribuição e 
consumo de bens e serviço. A história da economia pode ser dividida em três tempos. O 
Pré-moderno tendo como principal figura Aristóteles que afirmava que o dinheiro tem um 
único propósito, servir como meio de troca de mercadorias, não sendo útil para qualquer 
outra necessidade da vida. O Tempo Moderno, marcado pelas praticas mercantilistas e 
fisiocráticas (ouro como principal forma de riqueza para troca entre países). E, o terceiro, 
o Contemporâneo que tem grande influencia pelas ideias de Adam Smith, que expõem 
seus conhecimentos em seu livro a riqueza das nações, no mesmo afirma que a ética 
das pessoas se desenvolve através das relações entre indivíduos em que o certo e o 
errado são balanceados em relação ao comportamento de alguém. Adam Smith afirma 
que as pessoas são movidas por seu próprio interesse e por isso busca ter garantias e 
luxos para prestigio social e familiar acumulando capital. 

A Crise Econômica corresponde a uma situação que acontecem em um 
determinado período de desaquecimento das atividades econômicas, caracterizada, 
principalmente, por uma forte baixa da produção. A primeira crise econômica ocorreu no 
século XVII (1634 a 1637) na Holanda, a Tulipamania foi uma crise gerada pela 
especulação dos presos de tulipas, onde ocorreu grande procura do produto e vendas 
mesmo com a falta da flor.  

Outras duas grandes crises ocorreram em função de especulações de títulos de 
comercio a crise The South SeaBubble, que ocorreu no Século XVIII (1717 a 1720) na 
Grã-Bretanha. Também conhecida como a Queda dos mares do sul foi uma das crises 
mais devastadoras da história do capitalismo. A outra crise foi a Bolha do Mississipi que 
ocorreu na França no século XVIII (1716 a 1720), após uma euforia no mercado de 
ações, houve muitas trocas de títulos por moeda devido a uma super valorização, 
gerando numa posterior desvalorização. 

Uma das maiores crises dos últimos anos foi a de 1929, conhecida como a 
grade depressão do século XX, foi resultado de um forte crescimento da economia 
americana pós-primeira guerra mundial com forte ajuda na reconstrução da Europa. 
Após estagnação do mercado e grandes excedentes de mercadorias sem mercado 
geram a maior crise do século. 
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Atualmente estamos vivendo uma grande crise mundial conhecida por crise 
imobiliária americana. A crise do credito subprime, é uma crise de liquidez onde os 
bancos deram muitos créditos a pessoas que não precisavam comprovar renda. Houve 
um grande aquecimento da economia imobiliária, estava valendo muito a pena pegar 
dinheiro a juros muito baixos e investir em casas, o resultado foi que muitas pessoas 
investiram nesse ramo, com uma pequena retração no preço dos imóveis, um grande 
numero de investidores tentou vender seus imóveis, porem não existia moedas o 
suficientes para cobrir os preços super inflacionados das casas. Assim muitos bancos 
quebraram por inadimplência, e isso afetou a economia global inteira. O Brasil perante 
essa crise se saiu muito bem comparado aos outros países principalmente pelo fato de 
os bancos terem capital de reserva decorrente das mais altas taxas de juros do mundo. 

As crises econômicas podem ser causadas por diversas causas, econômicas 
ambientais, especulações e falhas humanas. Por esse motivo é impossível prever e 
prevenir totalmente uma crise. 

 

Reconstruindo o Japão 

Apresentação e texto elaborado pelo Bolsista Amauri da Silva Junior 

Dia 11/03/11. Esta data marcou a nova página da história de um país que 
infelizmente está acostumado à reconstrução, não somente física, mas também cultural.   
Este país retrata a mais comovente história de superação. Destruídos após a segunda 
guerra mundial, especialmente pelo acontecimento do lançamento de bombas atômicas 
por parte dos estadosunidenses, é notória a capacidade por parte dos japoneses em 
conseguir reescrever sua história, que hoje poderia estar ofuscada, apagada, se não 
tivessem eles a coragem e capacidade necessária para reconstruir seu país. 

Não bastassem as derrotas sofridas na guerra, o Japão não tem em sua história 
apenas esta ocorrência da necessidade de reconstrução, física e cultural. Por estar 
localizado em uma região do globo próximo ao encontro de três placas tectônicas: 
Eurasiana, das Filipinas e do Pacífico, faz com que ocorrências de terremotos e 
tsunamis sejam freqüentes na região. O governo japonês chegou até mesmo a criar o 
ministério de reconstrução. 

A última grande catástrofe ocorreu no inicio deste ano, neste, não somente um 
terremoto atingiu a costa leste do Japão, mas também um tsunami gerado pelo 
terremoto. Este entrou para a história mundial como o maior já ocorrido no Japão e o 
sétimo mais forte da história mundial até onde se tem registros, magnitude de 8,9. Que 
deixou 15.482 mortos, 7.427 desaparecidos e 111.000 evacuados. O tremor teve 
epicentro no Oceano Pacífico a 130 km da península de Ojika, no Japão, a uma 
profundidade de 24 km. 
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O governo japonês estimou que o valor a ser gasto com a reconstrução do país 
chega entorno de R$ 344 bilhões, onde R$ 96 bilhões são destinados a reconstrução de 
casas e lojas, o restante a reconstrução de infra-estrutura, este montante não leva em 
consideração os gastos com Fukushima, usina nuclear atingida pelo tsunami. 

Nas áreas mais atingidas foram construídas 35 mil casas temporárias das 50 mil 
necessárias. O processo de remoção de escombros ainda continua, tendo em vista que 
foram criados 22 milhões de toneladas de entulhos nas províncias atingidas. Outro 
problema que o governo enfrenta é a falta de emprego para as pessoas que ficaram sem 
ocupação, a criação destes empregos é uma chave para melhorar as condições de vida 
dos sobreviventes. 

Na visão dos economistas, esta catástrofe natural poderá trazer benefícios 
econômicos ao país, eles estimam que a retomada da atividade produtiva deva se dar 
no inicio de 2013, após esse tempo percorrido desde a ocorrência da catástrofe, a 
economia japonesa deva ter um crescimento expressivo, tendo em vista que o governo 
já começou  a injetar dinheiro no país para a reconstrução do mesmo. É esperado que 
aconteça o que ocorreu após a segunda guerra mundial, um grande avanço econômico, 
no ano de 1968 este país crescia a taxa de 12% ao ano. 

O Japão, diferentemente de outros países, consegue ter sua economia 
alavancada após tais catástrofes, pois o governo possui grandes reservas de capitais e 
a população tem como característica cultural a formação de poupança. O Japão possui 
reserva de sete vezes o valor necessário para reconstrução do país. Estima-se que seja 
perdido o posto de terceira maior potência mundial para a Alemanha, tendo em vistas os 
gastos do governo, contudo, após decorridos os dois anos da tragédia, somado mais 
algum tempo de crescimento econômico, o Japão deve recuperar este posto.  

 

CEM no exterior 
Este espaço é destinado ao relato de experiências de alunos que fizeram 

intercâmbio. 

Texto elaborado pelo Bolsista Lucas Arrigoni Iervolino 

Munido de muita curiosidade e tempo, o jovem tem a possibilidade de explorar 
caminhos e absorver o máximo possível antes de traçar a trajetória decisiva de sua vida. 
Uma experiência importante durante a formação de qualquer um é a adquirida no 
exterior, com a vivência e adaptação a novos costumes e culturas. 

Felizmente tive a oportunidade de experimentar essa vivência em 2008 quando, 
graças ao concerto musical que iria acontecer em Portugal, meu coral foi convidado a 
cantar em uma turnê de 14 dias por Portugal e Açores, com passagens e estadia pagas. 
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Após dias de contato com a nova cultura e hábitos, muitas saudades deixou o povo ilhéu 
que, munidos de serenidade e alegria, nos receberam em suas casas e mostraram-nos 
uma realidade que poucos haviam visto – Açores, um lugar perdido no tempo. 

Aproveitando minha estadia na Europa, já havia – com meses de antecedência – 
programado visitar outros lugares. Após alguns dias de escalas e de vôos lowcost e 
noites mal dormidas em aeroportos, cheguei em um de meus destinos, a Noruega, onde 
moram minha irmã e seu marido. 

Durante os primeiros dias, o que mais fiz foi explorar aquele país e o povo que 
tanto despertara curiosidade, com seus altos índices de IDH, qualidade de vida, 
educação e cultura milenar. Tive certa sorte pois consegui ingressar no coro da catedral 
da cidade onde morávamos – StavangerKammerchor -, onde conheci diversas pessoas 
distintas, que alegravam meus finais de semanas com os ensaios descontraídos e as 
constantes idas aos PUBs. 

Com relação à comunicação, sou formado em inglês pelos cursos 
extracurriculares da própria UFSC, sendo fluente em inglês. O povo norueguês tem 
como língua de berço o próprio norueguês, mas desde pequenos, também são 
instruídos no inglês, sendo feita a formação bilíngue (ou mais) de toda a população. Isso 
facilitou muito a comunicação e absorção rápida dos costumes. 

Após algumas semanas, finalmente consegui um emprego – através de uma 
empresa de alocação de RH –, como membro da equipe da ONG Médicos Sem 
Fronteiras, onde tive a oportunidade de trabalhar como auxiliar de afiliação de parceiros, 
ou parler. Com exceção de algumas horas de escritório e ajuda administrativa, meu 
trabalho era sair pelas ruas norueguesas – munido de boas intenções e material gráfico 
com fotos de catástrofes naturais e velhos conhecidos, como a fome na África – e 
conseguir parceiros, que estivessem dispostos a pagar uma quantia mensal para ajudar 
às causas da ONG e financiar seu trabalho pelo mundo afora. Apesar de estranhar no 
início, tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, participar de inúmeras 
discussões e aprender demais com o contato direto com o povo, além de trabalhar com 
outros jovens e ter o privilégio de viajar para outras cidades. 

Apesar de já empregado, não possuía expediente todos os dias e, após algumas 
semanas, tive a oportunidade de começar a trabalhar como auxiliar de cozinha 
terceirizado, sendo chamado para cantinas e restaurantes quando necessário. Era uma 
rotina diferente, pois recebia e-mail com um ou dois dias de antecedência avisando do 
trabalho, com informações do empregador e do local, e logo ia descobrir como chegar 
de bicicleta, que horas deveria sair, etc. Além de aprender muito, esse emprego me deu 
a oportunidade de economizar o suficiente em refeições para aproveitar mais minha 
estadia na Noruega, e foi o que fiz. 

Participei de diversas feiras de empregos, tecnologias, engenharia de petróleo, 
informática e outras. Pesquisei faculdades e cursos que poderia fazer, além de contatar 
diversos profissionais da minha área de interesse: Engenharia Naval.  
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No total, vivi 3 meses lá, dos quais trabalhei apenas 2. Na volta, ainda tive a 
possibilidade de passar por outros países e absorver ainda algumas culturas, marcando 
momentos memoráveis para o resto de minha vida. Avalio essa experiência como 
fundamental para a formação cívica de todos, pois não apenas engrandece, mas nos 
inspira. Vale a pena! 

 

Pensando no Futuro da Mobilidade 
Este espaço é destinado a divulgar algumas questões importantes e 
iniciativas que estão sendo discutidas no mundo envolvendo a Engenharia 
da Mobilidade. 

A importância da Engenharia Logística nas empresas 

Artigo escrito por Marco Antonio Oliveira Neves, Diretor da Tigerlog Consultoria 
e Treinamento em Logística Ltda 

Durante muitos anos a grande maioria das decisões relacionadas a Transporte, 
Movimentação e Armazenagem de Materiais e Gestão de Estoques foram tratadas de 
forma pouco técnica, sem uma abordagem científica, muitas vezes na modalidade 
tentativa-e-erro. Isso acarretou numa série de deformidades e custos adicionais, que 
hoje se torna crucial para a sobrevivência das empresas, dado o alto grau de 
competitividade no mercado. Estamos falando de armazéns mal dimensionados, super 
ou sub utilizados, com fluxo de materiais inadequado, processos inexistentes ou mal 
desenhados, etc. Também estamos falando de rotas mal aproveitadas, incorreto perfil de 
frota, baixa utilização dos veículos, frequência de atendimento ruim, etc.  
   
    Nunca se falou tanto em logística. Não apenas em função dos "gargalos" de 
nossa infra-estrutura e do "custo Brasil", mas também devido aos problemas que as 
empresas têm enfrentado em sua dolorosa rotina diária. Custa caro a pesquisa e o 
desenvolvimento de novos produtos. Custa caro produzir. Também custa caro vender e 
entregar. Custa mais caro não entregar e ainda mais caro ter que processar uma 
devolução ou arcar com custos relacionados a recalls, garantias, consertos ou reposição 
de um novo produto, fora as penalidades financeiras decorrentes do péssimo serviço 
realizado.  
   
  Apenas com as não conformidades em transportes, as empresas estão tendo 
sobrecustos ao redor de 10% a 15% das despesas normais com fretes. São custos 
adicionais com re-entregas, devoluções, avarias em mercadorias, transporte na 
modalidade de carga rodoviária expressa ou frete aéreo, penalidades pelo não 
atendimento do prazo acordado, multa por excesso de peso, etc.  
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Nos armazéns também nos deparamos com diversos custos adicionais. Um 
deles é o "efeito colméia", resultado do mau aproveitamento cúbico do espaço disponível 
que normalmente está ao redor de 25% do espaço total disponível.  Avarias, furtos e 
roubos geram prejuízos de até 6% da receita operacional líquida de uma empresa, daí a 
importância da área de gestão e prevenção a perdas e de uma sistemática de inventário 
rotativo. Falhas no dimensionamento de recursos, como mão-de-obra e equipamentos 
de movimentação, acarretam em custos superiores de até 15% em um Centro de 
Distribuição. Problemas com o layout operacional e o fluxo de materiais levam à 
duplicidade de movimentações ou na necessidade de percorrer maiores distâncias e 
conseqüentemente, na necessidade de novos recursos.  

A má gestão de estoques produz diversos efeitos indesejáveis. Pode significar 
um aumento do número de itens obsoletos e no montante de produtos vencidos. 
Também poderá impactar no aumento do volume total dos estoques que implicará na 
maior necessidade de área e recursos operacionais, além de gerar perdas de vendas (e 
até de Clientes) pela não disponibilidade imediata dos produtos.  

Como podemos ver, a logística precisa atuar no planejamento, gestão e 
monitoramento das atividades sob sua responsabilidade. Não basta apenas focar na 
competência operacional, em detrimento das atividades estratégica e táticas. 
Trabalhando apenas a esfera operacional atuaremos como verdadeiros bombeiros, 
apagando incêndios, que num interminável ciclo vicioso, continuarão ocorrendo e se 
repetindo.  
   
  Diante dessas diversas possibilidades, a logística não poderá, nunca, se 
contentar com o status quo adquirido e nem se curvar à rotina. A essência da logística é 
a melhoria contínua, portanto precisará se capacitar para proporcionar às empresas os 
benefícios possíveis com a otimização da operação!  

Logística ainda não é para a grande maioria das empresas um diferencial 
competitivo, mas será para TODAS num futuro próximo! E o caminho mais curto para 
isso será a ENGENHARIA LOGÍSTICA! 

Fonte: NEVES, Marco Antônio Oliveira. A importância da Engenharia Logística nas 

empresas. Logisticamente Antenado, 30 jun. 11. 

Informações e sugestões 
Este boletim foi elaborado pelos integrantes do PET: Amauri da Silva Júnior,Antônio 
Albino de Magalhães Neto, Cristiano Vasconcellos Ferreira, Daniel Rossi Korol, Diego 
Bonkowski de La Sierra Audiffred, Evandro Machado, Felipe Marin, Geovana Girardelo 
Folle, Guilherme Vítor Wendhausen Rothbart, Gustavo Scheid Prass, Hugo Borges de 
Quadros, Keith Dillian Schneider, Lucas Arrigoni Iervolino, Lucas Pires Camargo e 
Rodrigo Antonio Sebben. 

Informações e sugestões podem ser enviadas para: cristianovferreira@joinville.ufsc.br 


